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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem Zamówienia jest Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony 

fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sqdu Okręgowego w Rzeszowie oraz 

Sądu Rejonowego w Strzyżowie.

II. Usługa odnosi się do ochrony osób i mienia i świadczona będzie na rzecz Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie oraz w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie, a realizowana będzie w formie bezpośredniej 

ochrony fizycznej:

a) stałej,

b) polegającej na obsłudze i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych 

i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych,

d) polegającej na wysyłaniu, po odebraniu sygnału alarmowego lub na wezwanie pracownika 

ochrony, uzbrojonej w broń palną grupy interwencyjnej do ochranianego obiektu w czasie nie 

przekraczającym 20 minut od chwili odebrania sygnału o bezpośrednim zagrożeniu obiektu.

III. Świadczone usługi ochrony osób i mienia określone w umowie będą wykonywane zgodnie 

z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa oraz instrukcjami bezpieczeństwa i porządku 

obowiązującymi w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i Sadzie Rejonowym w Strzyżowie, jak również 

obowiązującymi w tych jednostkach instrukcjami przeciwpożarowymi.

IV. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, a ich podział przedstawiono poniżej w pkt. 1-6. 

W ramach poszczególnych części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

- Ochrona fizyczna osób i mienia w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu 

wykorzystywanego na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów 

w Rzeszowie (OZSS), przy ul. Hetmańskiej 15 (III i IV piętro). Usługa będzie wykonywana w godzinach 

pracy OZSS, a rozliczanie usługi następuj przy wynagrodzeniu za jedną przepracowaną roboczogodzinę 

przez jednego pracownika Wykonawcy. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia się 

następująco:

a/ Służba ochrony realizowana będzie w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku 

(z wyłączeniem dni świątecznych lub dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach pracy OZSS 

ustalonych przez Kierownika OZSS tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -  15.30. 

b/ Zamawiający każdorazowo powiadomi Przedstawiciela Wykonawcy o potrzebie zmiany systemu 

ochrony, określonej w postanowieniach zawartej umowy.

c/ Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywanej usługi musi zapoznać się z terenem obiektu i 

przyjmuje do wiadomości istniejące uwarunkowania i zalecenia Zamawiającego w tym względzie, 

d/ Pracownicy ochraniający obiekt w kwestiach służbowych, pracowniczych i płacowych podlegają 

bezpośrednio Wykonawcy.

e/ Nadzór nad pracownikami ochrony i koordynacją działań ochronnych prowadzić będzie 

ze strony Wykonawcy Koordynator służby Ochrony.
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f/ Zamawiający ma prawo do kontroli pracy osób pełniących dozór w godz. pracy OZSS. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że pracownik ochrony pełni swoje obowiązki bez 

zachowania należytej staranności, powiadomi o tym Wykonawcę, celem zastąpienia pracownika 

odpowiedzialnego za uchybienia innym pracownikiem.

g/ Polecenia ze strony Zamawiającego będą wykonane przez pracownika Wykonawcy zgodnie z 

przedmiotem umowy, nie kolidując przy tym z przepisami prawa oraz nie wpływając ujemnie na stan 

bezpieczeństwa chronionych osób lub chronionego mienia.

h/ Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, 

które mają wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej 

rozwiązaniu.

i/ W celu prawidłowego wykonania zlecenia pracownik Wykonawcy ma prawo do:

- Ustalania uprawnień osób do przebywania w obiekcie chronionym.

- Legitymowania (w razie takiej konieczności) osób w celu ustalenia ich tożsamości, sprawdzania 

bagażu osób wchodzących lub wychodzących.

- Wzywania osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień

do przebywania na terenie chronionego obiektu lub stwierdzenia zakłócenia porządku.

- Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.

- Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektu.

- Obowiązkowego zgłaszania wszelkich usterek technicznych na terenie ochranianego obiektu 

mających wpływ na stan bezpieczeństwa osób i mienia w chronionym obiekcie

j/ Zamawiający umożliwi wykonanie usługi ochrony poprzez:

- udostępnienie pomieszczenia na terenie chronionego obiektu z przeznaczeniem dla służb dozoru 

wyposażonego w telefon stacjonarny, ogrzewanie itp. oraz dostęp do pomieszczenia sanitarnego,

- zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi pod kątem zgodności

z przepisami p.poż. i bhp.

k/ Wykonawca, w razie takiej potrzeby może prowadzić „Książkę służby”, w której pracownik służby 

ochrony odnotowywać będzie wszelkie fakty związane z wykonywaniem zlecenia, w szczególności:

- informacje o zdarzeniach mających wpływ na przebieg służby,

- informacje o podejmowanych interwencjach,

- poleceniach lub zaleceniach wydawanych przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących 

zlecenia,

1/ Zamawiający ma prawo do ewentualnego zapoznawania się z wpisami do „Książki służby”

i respektowania uwag Wykonawcy dotyczących przeszkód w wypełnianiu obowiązków umownych.

m/ Pracownik służby ochrony będzie pełnił służbę ochrony w umundurowaniu.

n/ Wykonawca wyposaży pracownika ochrony w środek łączności bezprzewodowej.

o/ Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie BHP oraz prowadzenia

okresowych badań lekarskich.

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed 

dniem 1 kwietnia 2017r.l, a zakończenie z dniem 30 czerwca 2018 roku.
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- Ochrona budynku i mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Rzeszowie, przy 

ul. Hetmańskiej 15, lokal użytkowy nr 18 (część III piętra i IV piętro) wykorzystywanego na potrzeby 

lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w systemie monitorowania 

z transmisją danych. Usługa będzie wykonywana w godzinach pracy jak i poza nimi, a także w dni 

wolne od pracy i święta, a rozliczanie usługi odbywać się będzie w formie stałego zryczałtowanego 

abonamentu miesięcznego. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia się 

następująco:

a/ Wykonawca musi posiadać własne całodobowe centrum monitorowania oraz własne służby 

ochrony pozwalające na objęcie obiektu -  w razie zagrożenia -  własnym dozorem w formie patrolu 

interwencyjnego.

b/ Wykonawca musie posiadać odpowiednią i ważną koncesję w zakresie świadczonej usługi, 

c/ Zamawiający ma prawo, raz na kwartał, bez uzgodnienia z Wykonawcą, przeprowadzić próbny 

alarm w celu sprawdzenia jakości świadczonej usługi, a w szczególności czas dojazdu patrolu 

interwencyjnego.

d/ Wykonawca zapewni Zamawiającemu, za pośrednictwem własnego centrum monitorowania 

całodobowy kontakt telefoniczny, a w razie wystąpienie na terenie chronionego obiektu 

nieuzasadnionego lub fałszywego alarmu, możliwość jego odwołania (po podaniu np. hasła), 

e/ Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o rozkodowaniu systemu alarmowego, 

uprzednio uzbrojonego lub braku uzbrojenia systemu jeśli czas który upłyną od zakończenia godzin 

urzędowania przekroczy 60 minut.

f/ Zryczałtowane koszty miesięcznego abonamentu obejmują wszelkie inne pośrednie koszty mające 

wpływ na jego wysokość w tym takie koszty jak montaż urządzeń służących do monitoringu, urządzeń 

służących do ich zasilania, koszty odbiorników i nadajników, koszty całodobowej obsługi centrum 

monitorowania, koszty połączeń telefonicznych itp.

g/ W ramach niniejszej części zamówienia po stronie Wykonawcy jest zapewnienie łączności pomiędzy 

chronionym obiektem, a centrum monitorowania tj. zapewnienie np.: urządzeń łącznościowych, torów 

transmisji czy samej transmisji danych.

h/ Usługa monitoringu opierać się będzie na stałym dozorze sygnałów przesyłanych drogą telefoniczną 

lub radiową lub po łączach GSM/GPRS do stacji monitorowania, która obsługiwana będzie przez 

przeszkolonych w tym celu pracowników przez 24 godziny na dobę.

i/ Czas dojazdu patrolu interwencyjnego do chronionego obiektu nie może być dłuższy niż 20 minut, 

j/ W skład patrolu interwencyjnego powinni wchodzić odpowiednio wyszkoleni pracownicy, 

k/ Zastosowany przez Wykonawcę system monitoringu obok alarmu włamaniowego musi również

generować informacje o: alarmie napadowym, sabotażu systemu, sygnalizacji pożaru, awarii zasilania
' (

oraz usterkach systemu.

1/ Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy oznakowania -  w celach 

prewencyjnych - obiektu w sposób informujący o zainstalowanym systemie monitoringu, 

ł/ Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan 

bezpieczeństwa Zleceniodawcy w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.

m/ Zamawiający zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów związanych z naprawą i użytkowaniem
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Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed 

dniem 1 kwietnia 2017r.), a zakończenie z dniem 30 czerwca 2018 roku.

3. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

- Ochrona fizyczna osób, mienia i budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Plac Śreniawitów 3, 

35-959 Rzeszów. Usługa będzie wykonywana w godzinach pracy Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz 

po tych godzinach, jak również w dni wolne od urzędowania i święta -  zgodnie z miesięcznymi 

harmonogramami pracy, a rozliczanie usługi następować będzie przy wynagrodzeniu za jedną 

przepracowaną roboczogodzinę przez jednego pracownika Wykonawcy. Obsada etatowa w trakcie 

świadczonej usługi wynosić będzie -  1 pracownik. Usługa będzie wykonywana poprzez 12-sto godzinną, 

nieprzerwaną pracą w systemie dwuzmianowym (I zmiana od godz. 7.00 do godz. 19.00, II zmiana od 

godz. 19.00 do godz. 7.00 dnia następnego). Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia 

się następująco:

a/ W przypadku zagrożeń skierowanych przeciwko pracownikom Zamawiającego i innym 

uprawnionym osobom przebywającym na terenie Zleceniodawcy, pracownik ochrony udzieli 

wszechstronnej pomocy w ramach obowiązujących uprawnień.

b/ Strony zawartej w tym względzie umowy zachowają w tajemnicy wszystkie informacje i dane, które 

mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, 

c/ Zakres usługi i procedury ochrony:

- ochrona mienia obiektu,

- kontrola nad ruchem osobowym i towarowym,

- zapobieganie obecności osób niepowołanych na terenie obiektu po godzinach urzędowania Sądu 

oraz w dniach wolnych od pracy,

- funkcja informacyjna dla osób wchodzących lub przebywających w budynku Sądu,

- egzekwowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

- włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku,

- obsługa infrastruktury technicznej portierni wewnętrznej i zewnętrznej Sądu (brama wjazdowa, rogatka 

uchylna, boczne bramy przesuwne, domofon, monitoring CCTV),

- otwieranie i zamykanie po godzinach urzędowania zewnętrznej bramki i furtki wejściowej na teren 

nieruchomości sądowej oraz drzwi wejściowych głównych i bocznych,

- po godzinach urzędowania sądu oraz w trakcie trwania całej II zmiany oraz w dni wolne - do zadań 

pracowników ochrony należy zapewnienie bezpieczeństwa budynku i mienia ruchomego jak również 

zgromadzonej w nim dokumentacji przed próbami włamania, kradzieży, podpalenia lub zniszczenia. 

Zadania te pracownicy ochrony realizują poprzez systematyczne, nie rzadziej niż co 45 minut obchody 

całego obiektu sądowego i nieruchomości, mające na celu kontrolę stanu zabezpieczenia budynku 

i mienia oraz wykrycie zagrożeń lub awarii, które należy w miarę możliwości likwidować we własnym 

zakresie lub też za pomocą wyspecjalizowanych służb,

- kontrola poprawności funkcjonowania instalacji budynkowych w szczególności instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z wymiennikownią, 

wewnętrznego ujęcia wody, hydroforownia,

- zapewnienie należytej czystości i porządku na nieruchomości Zamawiającego w szczególności

w części obejmującej dziedziniec zewnętrzny i otoczenie bram wjazdowych i furtek. O K R ĘG O W Y
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- w przypadku wystąpienia zagrożeń pracownicy Wykonawcy będą postępowali zgodnie 

z poleceniami wydanymi przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę.

d/ Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników ochrony o wysokich kwalifikacjach, 

odpowiednio przeszkolonych, zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa w tym względzie, 

e/ Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników ochrony w środki przymusu bezpośredniego 

wskazanymi w ustawie - o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

f/ Wykonawca zobowiązuje się do skutecznej ochrony fizycznej obiektów, przy użyciu osób 

i środków przewidzianych w ustawie o ochronie mienia oraz z zachowaniem wszelkich wymogów 

przewidzianych tymi przepisami.

h/ W trakcie pełnionej służby pracownik Wykonawcy zobowiązany jest również do:

- każdorazowo przyjmujący służbę winien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkim wpisami do książki 

jakie miały miejsce od poprzednio pełnionej służby i zastosować się do ewentualnych zaleceń tam 

zawartych;

- w książce należy obowiązkowo odnotować fakt objęcia służby, data, godzina, nazwisko zdającego 

(przyjmującego) wpisując w jakim stanie przyjęto służbę,

- w książce należy odnotować wszystkie ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w trakcie pełnienia 

służby z podaniem bliższych danych dotyczących zdarzenia oraz sposobu rozwiązania oraz kogo 

poinformowano o nim,

- utrzymanie należytego stanu bezpieczeństwa w chronionym obiekcie poprzez eliminację zagrożeń 

możliwych do usunięcia przez Wykonawcę (np. usuwanie z terenu obiektu osób nie mających prawa 

do przebywania na jego terenie, zatrzymywania osób wynoszących z obiektu przedmioty lub osób 

podejrzanych o popełnienie przestępstwa, informowania Zamawiającego o sytuacjach mających 

wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu itp.),

- zachowanie przez Wykonawcę w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji umowy - 

w szczególności dotyczących rozkładu pomieszczeń, używanych systemów alarmowych i innych- 

zarówno w trakcie obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu,

- współdziałanie przy wykonywaniu usług z Zamawiającym lub osobą przez niego upoważnioną oraz 

bieżącego ich informowania o zdarzeniach i zagrożeniach zaistniałych lub mogących zaistnieć na 

chronionym obiekcie,

- w przypadku wystąpienia zdarzeń wywołanych siłami wyższymi, niezwłoczne zawiadamianie 

upoważnionych pracowników Zamawiającego i podjęcie w miarę możliwości stosownych 

przedsięwzięć zabezpieczających,

- systematyczne szkolenie pracowników ochrony z zakresu objętego przedmiotem umowy, 

i/ W celu prawidłowego wykonania zlecenia pracownik ochrony ma prawo do :

- ustalenia uprawnień osób do przebywania w chronionym obiekcie,

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

- wzywania osób do opuszczenia budynku Sądu, w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 

przebywania w chronionym obiekcie lub stwierdzenia zakłócenia przez nie porządku,

- monitorowania sytuacji na terenie budynku Sądu i wzywania służb Policji w przypadku niewłaściwego 

zachowywania się osób przebywających w budynku Sądu,
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- zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w budynku Sądu poprzez egzekwowanie wewnętrznie 

obowiązujących przepisów zakładowych, instrukcji i regulaminów.

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed 

dniem 1 kwietnia 2017r.), a zakończenie z dniem 30 czerwca 2018 roku.

4. CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

- Konwój, ochrona i transport gotówki do Sqdu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 

Rzeszów. Usługa będzie wykonywana jeden raz w miesiącu przez okres wykonywania usługi w 

godzinach pracy Sądu, a rozliczanie usługi odbywać się będzie w formie stałej zryczałtowanej opłaty 

miesięcznej. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia się następująco:

a/ Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi samochodowego transportu i ochrony wartości 

pieniężnych obejmujące dowóz upoważnionego pracownika Sądu do siedziby Banku NBP Oddział w 

Rzeszowie (ul. 3 Maja 12), a następnie należyte zabezpieczenie, ochronę konwojowanego pracownika 

z gotówką na drodze od drzwi wejściowych siedziby banku do drzwi wejściowych pomieszczenia kasy 

sądowej.

b/ Usługa ta odbywać się będzie samochodem Wykonawcy i pod ochroną uzbrojonych w broń palną 

pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.09.2010 r -  tekst 

jednolity Dz. U. 2016.793).

c/ Wykonawca musi posiadać ważną przez cały okres obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia 

gotówki i innych wartości pieniężnych zgodną z przedmiotem realizowanej usługi, 

c/ Samochodowy konwój gotówki będzie się odbywał w następujących terminach: w roku 2017 

w dniach: 28 kwietnia, 26 maja, 28 czerwca, 28 lipca, 28 sierpnia, 28 września, 27 października, 28 

listopada i 28 grudnia, w roku 2018 w dniach: 26 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 27 kwietnia, 28 maja i 28 

czerwca.

d/ Usługa -  w terminach wymienionych w pkt. c/ będzie świadczona w godzinach 1 100 - 1 130. 

e/ Przedmiot usługi nie będzie przekraczał wartości jednej jednostki obliczeniowej na jeden transport, 

f/ Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:

- wykonywania konwojów z użyciem środków transportowych niezbędnych do prowadzenia 

transportów wartości pieniężnych,

- wyposażenia konwojentów w odpowiednie środki ochrony osobistej,

- odpowiedniego umundurowania i oznakowania konwojentów,

- prowadzenia ewidencji wykonywania przedmiotu Umowy.

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed 

dniem 1 kwietnia 2017r.), a zakończenie z dniem 30 czerwca 2018 roku. Pierwszy konwój gotówki 

zgodnie z ust. 4 lit, c/ jest planowany na dzień 28 kwietnia 2017 roku.

5. CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

Usługi ochrony budynków i mienia Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego w Strzyżowie, przy ul. 3 - 

go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C) w systemie monitorowania 

z transmisją danych.

Usługa będzie wykonywana przez okres 24 godzin na dobę we wszystkie dni tygodnia, a rozliczanie 

usługi następować będzie na podstawie miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia
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przysługującego Wykonawcy. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia się 

następująco:

a/ Wykonawca musi posiadać własne całodobowe centrum monitorowania oraz własne służby 

ochrony pozwalające na objęcie obiektu -  w razie zagrożenia -  własnym dozorem w formie patrolu 

interwencyjnego.

b/ Wykonawca musie posiadać odpowiednią i ważną koncesję w zakresie świadczonej usługi, 

c/ Zamawiający ma prawo, raz na kwartał, bez uzgodnienia z Wykonawcą, przeprowadzić próbny 

alarm w celu sprawdzenia jakości świadczonej usługi, a w szczególności czas dojazdu patrolu 

interwencyjnego.

d/ Wykonawca zapewni Zamawiającemu, za pośrednictwem własnego centrum monitorowania 

całodobowy kontakt telefoniczny, a w razie wystąpienie na terenie chronionego obiektu 

nieuzasadnionego lub fałszywego alarmu, możliwość jego odwołania (po podaniu np. hasła), 

e/ Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o rozkodowaniu systemu alarmowego, 

uprzednio uzbrojonego lub braku uzbrojenia systemu jeśli czas który upłyną od zakończenia godzin 

urzędowania przekroczy 60 minut.

f/ Zryczałtowane koszty miesięcznego abonamentu obejmują wszelkie inne pośrednie koszty mające 

wpływ na jego wysokość w tym takie koszty jak montaż urządzeń służących do monitoringu, urządzeń 

służących do ich zasilania, koszty odbiorników i nadajników, koszty całodobowej obsługi centrum 

monitorowania, koszty połączeń telefonicznych itp.

g/ W ramach niniejszej części zamówienia po stronie Wykonawcy jest zapewnienie łączności pomiędzy 

chronionym obiektem, a centrum monitorowania tj. zapewnienie np.: urządzeń łącznościowych, torów 

transmisji czy samej transmisji danych.

h/ Usługa monitoringu opierać się będzie na stałym dozorze sygnałów przesyłanych drogą telefoniczną 

lub radiową lub po łączach GSM/GPRS do stacji monitorowania, która obsługiwana będzie przez 

przeszkolonych w tym celu pracowników przez 24 godziny na dobę.

i/ Czas dojazdu patrolu interwencyjnego do chronionego obiektu nie może być dłuższy niż 20 minut, 

j/ W skład patrolu interwencyjnego powinni wchodzić odpowiednio wyszkoleni pracownicy, 

k/ Zastosowany przez Wykonawcę system monitoringu obok alarmu włamaniowego musi również 

generować informacje o: alarmie napadowym, sabotażu systemu, sygnalizacji pożaru, awarii zasilania 

oraz usterkach systemu.

1/ Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy oznakowania -  w celach 

prewencyjnych - obiektu w sposób informujący o zainstalowanym systemie monitoringu, 

ł/ Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan 

bezpieczeństwa Zleceniodawcy w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, 

m/ Zamawiający zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów związanych z naprawą i użytkowaniem 

użyczonych urządzeń.

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy [jednak nie wcześniej niż przed 

dniem 1 kwietnia 2017r.), a zakończenie z dniem 30 czerwca 2018 roku.

6. CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

Usługi ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego 

w Strzyżowie, przy ul. 3 -  go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C),
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Usługa będzie wykonywana w godzinach urzędowania Sądu, a rozliczanie usługi następować będzie 

przy wynagrodzeniu za jedną przepracowaną roboczogodzinę przez jednego pracownika Wykonawcy. 

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia się następująco:

a/ W przypadku zagrożeń skierowanych przeciwko pracownikom Zamawiającego i innym 

uprawnionym osobom przebywającym na terenie Zleceniodawcy, pracownik ochrony udzieli 

wszechstronnej pomocy w ramach obowiązujących uprawnień.

b/ Strony zawartej w tym względzie umowy zachowają w tajemnicy wszystkie informacje i dane, które 

mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, 

c/ Wykonawca zobowiązuje się dozorować obiekty poprzez skierowanie do ochrony fizycznej jednego 

pracownika ochrony, który będzie pełnił służbę w budynku oznaczonym literą „A" w następujących 

godzinach:

-  w poniedziałki od godz. 7.00 do godz. 18:00.

-  w pozostałe dni robocze (od wtorku do piątku) od godz. 7:00 do godz. 16:00.

- strony dopuszczają możliwość zmiany systemu (czasu) pracy ochrony, 

d/ Zakres usługi i procedury ochrony:

- ochrona mienia obiektu,

- kontrola nad ruchem osobowym i towarowym,

- zapobieganie obecności osób niepowołanych na terenie obiektu,

- funkcja informacyjna dla osób przebywających w budynku Sądu,

- egzekwowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

- włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku,

- w przypadku wystąpienia zagrożeń pracownicy Wykonawcy będą postępowali zgodnie 

z poleceniami wydanymi przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę.

- Wykonawca zapewni stałą gotowość i interwencje załóg patrolowo-interwencyjnych, które podejmą 

czynne działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie, napadzie, sabotażu (dotyczy 

budynków oznaczonych literami „A", „B” i „C")

e/ Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników ochrony o wysokich kwalifikacjach, 

odpowiednio przeszkolonych, zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa w tym względzie, 

f/ Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników ochrony w środki przymusu bezpośredniego 

wskazanymi w ustawie - o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

g/ Wykonawca zobowiązuje się do skutecznej ochrony fizycznej obiektów, przy użyciu osób 

i środków przewidzianych w ustawie o ochronie mienia oraz z zachowaniem wszelkich wymogów 

przewidzianych tymi przepisami.

h/ szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram zadań Wykonawcy (dotyczy budynku 

oznaczonego literą „A”):

- pracownik ochrony przyjmuje służbę o godzinie wskazanej w umowie, a jego obowiązkiem jest 

uruchomienie działania bramowego wykrywacza metali;

- każdorazowo przyjmujący służbę winien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkim wpisami do książki 

jakie miały miejsce od poprzednio pełnionej służby i zastosować się do ewentualnych zaleceń tam 

zawartych;
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- w książce należy obowiązkowo odnotować fakt objęcia stużby, data, godzina, nazwisko zdającego

(przyjmującego) wpisując w jakim stanie przyjęto służbę,

- w książce należy odnotować wszystkie ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w trakcie pełnienia 

służby z podaniem bliższych danych dotyczących zdarzenia oraz sposobu rozwiązania oraz kogo 

poinformowano o nim,

- utrzymanie należytego stanu bezpieczeństwa w chronionym obiekcie poprzez eliminację zagrożeń 

możliwych do usunięcia przez Wykonawcę (np. usuwanie z terenu obiektu osób nie mających prawa 

do przebywania na jego terenie, zatrzymywania osób wynoszących z obiektu przedmioty lub 

podejrzane o popełnienie przestępstwa, informowania Zamawiającego o sytuacjach mających wpływ 

na stan bezpieczeństwa obiektu itp.),

- zachowanie przez Wykonawcę w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji umowy - 

w szczególności dotyczących rozkładu pomieszczeń, używanych systemów alarmowych i innych- 

zarówno w trakcie obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu,

- współdziałanie przy wykonywaniu usług z Zamawiającym lub osobą przez niego upoważnioną oraz 

bieżącego ich informowania o przestępstwach i wykroczeniach zaistniałych na chronionym obiekcie, 

jak również w miarę możliwości zabezpieczenia śladów i dowodów tych zdarzeń,

- w przypadku wystąpienia zdarzeń wywołanych siłami wyższymi, niezwłoczne zawiadamianie 

upoważnionych pracowników Zamawiającego i podjęcie w miarę możliwości stosownych 

przedsięwzięć zabezpieczających,

- systematyczne szkolenie pracowników ochrony z zakresu objętego przedmiotem umowy,

- ścisłej współpracy z organami Policji, Straży Pożarnej i innymi służbami ochrony, 

i/ W celu prawidłowego wykonania zlecenia pracownik ochrony ma prawo do :

- ustalenia uprawnień osób do przebywania w chronionym obiekcie,

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

- wzywania osób do opuszczenia budynku Sądu, w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 

przebywania w chronionym obiekcie lub stwierdzenia zakłócenia przez nie porządku,

- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

- monitorowania sytuacji na terenie budynku Sądu i wzywania służb Policji w przypadku niewłaściwego 

zachowywania się osób przebywających w budynku Sądu,

- zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w budynku Sądu poprzez egzekwowanie wewnętrznie 

obowiązujących przepisów zakładowych i regulaminów,

j/ Zachowania osób przebywających na terenie budynku Sądu pracownik ochrony kontroluje poprzez 

system monitoringu telewizyjnego, a ewentualna interwencja powinna być podjęta w wyniku 

zaistnienia nieprawidłowego zachowania osób przebywających na terenie budynku Sądu 

z równoczesnym powiadomieniem własnych służb (patrolu interwencyjnego) lub służb Policji 

o konieczności interwencji.

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed 

dniem 1 kwietnia 2017r.), a zakończenie z dniem 30 czerwca 2018 roku.

Rzeszów, dnia 13 luty 2017 roku

Sporządził:


