Nr sprawy: VII Zp 2300 / 7 /13
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości
pieniężnych, oraz monitoring systemów alarmowych w wyznaczonych budynkach
Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych.
Według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):
CPV 79710000 – 4 usługi ochraniarskie,
CPV 60112000 – 6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Przez ochronę osób należy rozumieć działania mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa życia, zdrowia, i nietykalności osobistej osób przebywających
na terenie niżej wymienionych obiektów Prokuratury Okręgowej w Łodzi,
a przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom
i wykroczeniom przeciwko mieniu jak również przeciwdziałające powstaniu szkody
wynikającej z tych zdarzeń a także niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych
na teren chroniony.
1.1. Ochrona osób i mienia realizowana będzie przez pracowników ochrony , zgodnie
z poniższym wykazem.
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ul. Ciesielska 7
tel.42 654 41 80
Prokuratura Rejonowa
Łódź-Polesie
ul. Dąbrowskiego 40A
tel. 42 254 07 00
Prokuratura Rejonowa
Łódź-Górna
ul. Sieradzka 11 a
tel. 254 08 27, 13
Prokuratura Rejonowa
Łódź-Widzew
ul.Dąbrowskiego 40A
tel.42 254 07 50
Prokuratura Rejonowa
w Zgierzu
ul. Łódzka 20
tel.42 716 11 37
Prokuratura Rejonowa
w Pabianicach
ul. Warszawska 39
tel.42 275 85 00
Prokuratura Rejonowa
w Łęczycy
ul. M.Konopnickiej 16
tel.24 721 34 30
Prokuratura Rejonowa
w Skierniewicach
ul.Gałeckiego 4
tel. 46 833 60 06
Prokuratura Rejonowa
w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 9
te. 46 874 31 90
Prokuratura Rejonowa w
w Łowiczu
ul. Kaliska 1/3
tel. 46 837 38 19
Prokuratura Rejonowa w
Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 17
tel. 46 814 42 04
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1.2.Ochrona osób i mienia w jednostkach Zamawiającego odbywać się będzie w
poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 8:00 – 16:00; we wtorek w
godzinach 8:00 – 17:00 oraz w zależności od potrzeb, w uzgodnieniu z kierownikiem
jednostek w innych godzinach.
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1.3. Całodobowa ochrona osób i mienia odbywać się będzie w następujących
jednostkach: Prokuraturze Okręgowej w Łodzi oraz Prokuraturze Rejonowej ŁódźŚródmieście przy ul. Kilińskiego 152 w Łodzi, Archiwum Zakładowym przy ul.
Wydawniczej 10 w Łodzi oraz Prokuraturze Rejonowej Łódź- Polesie i Prokuraturze
Rejonowej Łódź – Widzew przy ul. Dąbrowskiego 40A w Łodzi.
1.4. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- wydawanie kluczy do pomieszczeń po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości
pobierającego i odnotowaniu tego w wykazie ewidencji pobranych kluczy,
- prowadzenie kontroli ruchu osobowego interesantów Prokuratury Okręgowej
w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, połączone z obsługą bramki
wykrywania metali oraz rejestracją osób wchodzących i wychodzących w książce
wejść i wyjść
- natychmiastowe interweniowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
porządkowych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
- w razie pożaru,

lub innego miejscowego zagrożenia natychmiastowe

wyprowadzenie osób znajdujących się w strefach ich zasięgu, wezwanie Straży
Pożarnej lub innych służby ratowniczych po czym do czasu ich przybycia
przystąpienie do likwidacji zagrożenia.
- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie budynku Prokuratury
Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych;
- z chwilą zaistnienia przestępstwa , napadu bądź uzyskania informacji o podłożeniu
niebezpiecznego ładunku, podjęcia działań zgodnych z obowiązującymi instrukcjami.
- zapewnienie bezpłatnie niezwłocznej reakcji grup patrolowo-interwencyjnych
na wezwanie pracowników ochrony w przypadku zagrożenia;
- wykonywanie systematycznych obchodów w chronionych obiektach,
- ścisłą współpracę i udzielanie pomocy pracownikomZamawiającego w nagłych
zagrożeniach,
- korzystanie z technicznych środków ochrony mienia ( telewizja przemysłowa,
systemy kontroli dostępu, system alarmowy, skaner bagażu) zainstalowanych w
budynkach;
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- stałe informowanie kierownictwa jednostek organizacyjnych oraz Wykonawcy
o zaistniałych i potencjalnych zagrożeniach, np.: z chwilą zaistnienia przestępstwa ,
napadu bądź uzyskania informacji o podłożeniu niebezpiecznego ładunku, wystąpienia
awarii lub zdarzeń losowych,
- stosowanie dozwolonych środków przymusu bezpośredniego, wskazanych w art. 11 i
12 ustawy z 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (
Dz. U. z 2013 r. Nr 628).
- sporządzenie w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy „Instrukcji
szczegółowej ochrony obiektów”
- zapewnienie szkolenia oraz wymaganych badań lekarskich pracowników
Wykonawcy, wykonujących w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach czynności
obsługi skanera RTG do kontroli bagażu, a w przypadku dokonania zakupu
dodatkowych

urządzeń

również

w

innych

jednostkach

organizacyjnych

Zamawiającego.
Pracownicy Wykonawcy pełniący funkcję nadzoru i kontroli muszą posiadać
odpowiednie uprawnienia (licencję pierwszego lub drugiego stopnia),
2.Wykaz jednostek włączonych do elektronicznej ochrony mienia- monitorowania
systemów alarmowych:
2.1. Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty, ul. Ciesielska 7
2.2. Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna, ul. Sieradzka 11 a
2.3 Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, ul Łódzka 20
2.4. Prokuratura Rejonowa w Łęczycy ,ul. M. Konopnickiej 16
2.5. Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach,ul.Gałeckiego 4
2.6. Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 17
2.7. Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 9
2.8. Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, ul. Warszawska 39
2.9. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3
Włączenie obiektów do systemu ochrony jest bezpłatne a urządzenia sygnalizacji
alarmowej podłączone są do stacji monitorowania Wykonawcy. Obiekty prokuratury
włączone do stacji monitorowania Wykonawca wyposaży we własne urządzenia
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monitorujące. W przypadku otrzymania sygnału alarmowego Wykonawca podejmie
natychmiastową interwencję wysyłając na miejsce zdarzenia grupę interwencyjną.
Monitoring obiektów wyżej wymienionych odbywać się będzie w godzinach 16:00 –
8:00;poniedziałek, środa, czwartek, piątek, 17:00 – 8:00 wtorek, całodobowo w dni
wolne od pracy i święta oraz w zależności od potrzeb, w uzgodnieniu z kierownikiem
jednostek.
Wykonywanie pełnej kontroli działania systemu alarmowego wraz z potwierdzeniem
przekazu informacji do stacji monitorowania alarmów w okresach raz na kwartał.
W przypadku wykrycia uszkodzeń sprzętu naprawa powinna być zgłoszona do
kierownika jednostki organizacyjnej.
Wykonawca i Zamawiający zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają
wpływ na bezpieczeństwo w chronionych jednostkach organizacyjnych w czasie
obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
3.Konwojowanie wartości pieniężnych:
3.1.konwój wartości pieniężnej odbywać się będzie na trasie pomiędzy siedzibą
Prokuratury .............................., aoddziałem Banku.......................... w Łodzi, ( adresy
zostaną podane przed podpisaniem umowy ),
3.2.Usługa będzie w szczególności polegała na:
a) odbiorze walizki z zawartością pieniężną zabezpieczonej zamkiem szyfrowym od
pracownika Zamawiającego,
b) transporcie konwojowanych wartości pieniężnych
c) zdaniu walizki z zawartością pieniężną pracownikowi Zamawiającego,
d)Wykonawca zapewni Zamawiającemu 1 raz w miesiącu ochronę wartości
pieniężnych,a także dodatkowo w miarę potrzeb na zgłoszenie telefoniczne
w terminach

uzgodnionych

każdorazowo

z

Zamawiającym,

z

trzydniowym

wyprzedzeniem.
e) jeden transport będzie obejmował wartości pieniężne do 1 jednostki obliczeniowej.
Transport wartości pieniężnych będzie wykonywany zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu z dnia 7 września 2010 r. Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
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ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1128 ze
zm.)
Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie ochrony
osób i mienia, monitoringu i przewozu wartości pieniężnych od dnia zawarcia umowy
do czasu zakończenia jej realizacji.
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