OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie na rzecz Zamawiaj4cego przy pomocy pracownik6w ochrony uslugi
calodobowej, bezpo6redniej ochrony fizycznej obiektu, tj. budynku administracyjno - biurowego przy
ul. Sokratesa 15 w Warszawie wraz z terenem przynale2nym (w tym parkingu na 44 miejsca parkingowe) oraz
znajduj4cych sie w nim os6b i mienia.
Ochrona obiektu winna

10:00.

byi realizowana od dnia 3L.L2.2Q2O r, od godz. 10:00 do dnia 31.12.2Q2t r. do godz.

Budynek i teren przynale2ny powinien by6 chroniony przez 24 godziny na dobq przez wszystkie dni miesi4ca,
w systemie jednoosobowym (zmianowym).
Szczegolowo przedmiot zam6wienia obejmuje

-

:

stal4 ochronq obiektu i mienia,
monitoring obiektu przy wykorzystaniu istniej4cych system6w,
zapewnienie bezpieczefstwa os6b znajduj4cych sie na terenie chronionym,
zapewnienie porzqdku i spokoju na terenie chronionym,
kontrolq ruchu os6b i pojazd6w na terenie obiektu,
gospodarowanie kluczami (od godz. 16:00 do godz. 8:00),
wykonywanie na polecenie Zamawiaj4cego dora2nych prac Aospodarczych,
wykonywanie dodatkowych czynno6ci zwi4zanych z prawidlow4 realizacjE przedmiotu zam6wienia,

zgodnie z poni2szymi wytycznymi:

I.

Ochrona obiektu i mienia Zarz1du Miejskich Inwestycji Drogowych
1. W ramach zam6wienia Wykonawca zobowi4zany jest zapewnid:

1) posterunek staly

i

patrole piesze (wykonywanie obchod6w obiektu)

-

calodobowy,

zmianowym, pelniony na zmianie przez jednego pracownika ochrony fizycznej,

2)

monitorowanie i kontrolq za pomocq system6w zainstalowanych w obiekcie
wizyjnego, systemu alarmowego i kontroli dostqpu, systemu p. po2.

tj.

w

systemie

systemu monitoringu

3) urz4dzenia do ewidencji i weryfikacji wykonywanych obchod6w pracownika ochrony fizycznej w
budynku oraz na terenie parkingu i terenie przylegtym do budynku (nie mniej ni2 3 urz4dzenia
zamontowane na terenie parkingu i terenie przyleglym do budynku i nie mniej ni2 3 urzqdzenia
zamontowane w budynku) - miejsca rozmieszczenia uz4dzed ewidencji obchod6w zgodne z obszarem
dozoru ustalonym w uzgodnieniu z Zamawiaj4cym,

4)

podejmowanie interwencji w przypadku pr6b wtargniqcia os6b nieupowa2nionych na teren obiektu,

5)

calodobowq gotowo6i zalogi interwencyjnej do podjqcia reakcji w sytuacji zagrolenia,

6)

zapewnienie dojazdu do obiektu zalogi interwencyjnej Wykonawcy w czasie:

a)
b)
c)

do 1O minut w godz. 20.01 do godz. 6,00; do 15 minut w godz. 6.01 do godz. 20.00
do 15 minut w godz. 20.01 do godz. 6,00; do 2O minut w godz. 6.01 do godz, 20.00
do 2O minut w godz. 20.01 do godz. 6.00; do 25 minut w godz. 6.01 do godz. 20.00

od momentu powiadomienia przez pracownika ochrony fizycznej albo ZamawiajEcego lub otrzymania
sygnalu z urz4dzenia do ewidencji i weryfikacji obchod6w,

7)

system l4czno6ci, dzialaj4cy w oparciu o posiadan4 decyzjq o udzieleniu pozwolenia radiowego wydan4

przez Prezesa Urzqdu Komunikacji Elektronicznej lub inny organ, kt6ry umo2liwia staly i
natychmiastowy kontakt radiowy pomiqdzy pracownikiem ochrony fizycznej pelni4cym slu2bg na

obiekcie Zamawiaj4cego - a centrum dowodzenia, kierownictwem i kadr4 techniczn4 Wykonawcy oraz z

zalogami interwencyjnymi,

8)

system lqcznoSci przy pomocy telefonii mobilnej umo2liwiajqcy staly kontakt pomiqdzy pracownikiem
ochrony fizycznej pelniqcym slu2bq na obiekcie ZamawiajEcego a centrum dowodzenia, kierownictwem
i kadr4 techniczn4 oraz zalogami interwencyjnymi,

9)

wyposazenie pracownika ochrony fizycznej w przyciski napadowe, latarki,

10)stal4 opiekq nad pracownikiem ochrony fizycznej przez wyznaczonego pracownika nadzoru,
11)oznakowanie obiektu tablicami z nazw4 i logiem Wykonawcy oraz informacjq o pelnionej ochronie,

L2)w przypadku pracownika ochrony fizycznej - wykonywanie obchod6w ochranianego obiektu po
zakof czeniu pracy urzqdu i opuszczeniu pomieszczeri przez pracownik6w Zamawiaj4cego,
skontrolowanie prawidlowego zamkniqcia wszystkich okien i drzwi wewnqtrznych do pomieszczeri
biurowych i u2ytkowych, drzwi zewnqtrznych do budynku i furtek w ogrodzeniu, a nadto sprawdzanie
czy w budynku nie pozostaly osoby nieuprawnione,

13)obslugq i nadz6r nad stanowiskiem systemu p. poZ.,
14)natychmiastowe zastepstwo w przypadku nie stawienia siq do pracy pracownika ochrony fizycznej.

2. Najp62niej

w dniu podpisania umowy

uslugq.

Wykonawca dostarczy zamawiajecemu listq os6b Swiadcz4cych

3. Pracownicy ochrony fizycznej powinni posiadai minimum

1 rok doswiadczenia w

u2ytecznoSci publicznej oraz aktualne przeszkolenie BHp, p.po2.

4'

5.

ochronie obiekt6w

Pracownik ochrony fizycznej zobowiqzany jest do ewidencji wykonywanych obchod6w w obiekcie (od godz.

L7:O0 z czqstotliwoSci4 co najmniej raz w ci4gu 2h - lub wedlug innych ustalef Zamawiajqcego) pracownik koicz4cy dy2ur dolqcza trwale do raportu w ksi42ce ,,Raport z przebiegu dy2uru; wyOrut<i
zaewidencjonowanych obchod6w sporz4dzane po zakofczeniu slu2b wieczorowo - nocnycn.
Wykonawca zobowilzany
rejestrator6w obchod6w.

jest do dol4czania do ksi42ki raport6w z przebiegu dy2uru wydruk6w

z

6. ZamawiajEcy

wymaga aby pracownik Wykonawcy pelni4cy ochronq os6b, obiektu i mienia Zamawiajecego
byl wpisany na listq kwalifikowanych pracownik6w ochrony fizycznej, zgodnie z ustaw4 z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie os6b i mienia oraz posiadal wa2nq legitymacjq kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej i aktualne orzeczenie lekarskie o zdolno6ci psychofizycznej do wykonywania pracy okreSlonej
przezZamawiajqcego, a tak2e posiadal umiejqtno6ci obslugi komputera, system6w sygnalizacji wlamania i
napadu, system6w kontroli dostqpu, system6w monitoringu wizyjnego oraz system6w sygnalizacji po2aru
w zakresie co najmniej podstawowym.

7,

Wykonawca zobowiqzany jest do Scislej wsp6lpracy z pracownikami wyznaczonymi przez Zamawiaj4cego

w

zakresie ochrony oraz informowania

o

wszelkich zauwazonych zagrozeniach, usterkach

i

nieprawidlowo6ciach zwiqkszaj4cych ryzyko powstania szkody w mieniu podlegajqcym ochronie.

8.

Pracownik Wykonawcy pelni4cy funkcjq nadzoru nad pracownikami pelni4cymi ochronq os6b, obiektu i
mienia Zamawiajqcego musi byi wpisany na listq kwalifikowanych pracownik6w ochrony, zgodnie z ustawa
z dnia 22 sierpnia t997 r. o ochronie os6b i mienia. Zobowi4zany bqdzie m. in, do przeprowadzania
kontroli pracownik6w ochrony fizycznej w obiekcie Zamawiajqcego minimum 2 razy w tygodniu,
szczeg6lnie w godzinach nocnych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Kontrola zostanie
potwierdzona wpisem do ksiq2ki .,Raport z przebiegu dy2uru". Wpis musi zawierai godzinq kontroli, uwagi
oraz czytelny podpis osoby kontroluj4cej.

9.

Pracownik ochrony fizycznej ma obowiezek pelnii slu2bq w czystym i wyprasowanym stroju wyj6ciowym,
skladaj4cym siq z koszuli w kolorze bialym, granatowym, szarym lub czarnym, krawata, marynarki, spodni
i obuwia oraz posiadai imienny identyfikator umieszczony w miejscu widocznym. Poza godzinami pracy

urzqdu Zamawiaj4cy dopuszcza zmianQ stroju wyjSciowego

zale2no6ci
wierzch

10.
11.

n

i

od pory roku

pozwa

laj4cy na

na

umundurowanie regulaminowe. W
w odpowiedni ubi6r

Wykonawca wyposa2y pracownik6w ochrony fizycznej

rea

I

izacjq obowiqzk6w.

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiazany bqdzie do zapewnienia na wlasny koszt, w okresie
tygodnia przed podjqciem zadari ochrony, skierowania wyznaczonych pracownik6w, celem zapoznania siQ
ze specyfik4 obiektu i plynnego przejqcia ochrony we wskazanym terminie.
Zamawiaj4cy ma prawo do dokonania dwukrotnie w okresie realizacji przedmiotu zam6wienia pr6bnego
z urz4dzef do ewidencji i weryfikacji obchod6w i uruchomienia przycisku alarmowego, w celu
sprawdzenia skutecznosci zalogi interwencyjnej.

alarmu

t2.

Dy2ur ka2dego pracownika ochrony fizycznej w obiekcie przewidzianym do ochrony nie mo2e byd dlu2szy
niZ to stanowiq obowiqzujEce przepisy.

II.

Monitoring pomieszczefi i obiektu.

Pomieszczenia w budynku administracyjno - biurowym posiadaj4ce system alarmowy i kontroli dostqpu.
. Zespol Informatyki - pok6j nr t7 i t7A oraz t25
. Wydzial Administracyjno - Gospodarczy - pok6j nr 5, 16.
. Wydzial Finansowo - Ksiegowy - pok6j nr 118, L26 i I27
. Wydzial Kadr i Plac - pok6j nr 106, 110

. korytarze: parter, I pietro

Teren i pomieszczenia z instalacj4 monitoringu wizyjnego:
. 8 kamer zewnqtrznych monitorui4cych budynek od zewnqtrz oraz teren wokol budynku, gl6wne ci4gi
komunikacyjne, parking oraz bramq wjazdowq,
o 1 kamera monitoruj4ca strefe wewn4trz przy recepcji,
. 1 kamera monitoruiqca strefq wewnqtrzn4przy drzwiach z l4cznika na parterze.
Wykonywanie tej czq6ci przedmiotu zam6wienia wiqza6 siq bqdzie z:

1)

ochron4 obiektu poprzez monitorowanie, weryfikacjq i reakcjq pracownika ochrony fizycznej na sygnaly
pochodz4ce z systemu monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego i kontroli dostepu i systemu p. poZ.
Zamawiajqcego,

2)

podejmowaniem interwencji w przypadku zagro2enia i pr6b wtargniqcia os6b nieupowa2nionych na teren
obiektu.

System alarmowy i kontroli dostqpu na korytarzach uzbraja i rozbraja pracownik ochrony fizycznej, natomiast w
pomieszczeniach biurowych i magazynkach pracownicy Zamawiaj4cego.
System monitoringu wizyjnego uruchamia pracownik ochrony fizycznej.

rrr.

wykonywanie na porecenie ZamawiaiEcego dorainych prac gospodarczych.

Pracownicy ochrony fizycznej zobowi4zani sq do:

1)
2)
3)

wykonywania w porozumieniu z Zamawiajqcym od6nie2ania i usuwania gololedzi z chodnika przed
budynkiem (odcinek od wej6cia na teren. obiektu od strony ul. Kalisz6wk5 do drzwi budynku, prace

wykonywane w sezonie zimowym, w razie konieczno6ci, w godzinach dziennych od 5:00 do 10:00j,'
systematycznego zywienia karm4 dw6ch ps6w znajdujqcych siQ na terenie obiektu (wszelkie koszty
zwiazane z zakupem karmy dla ps6w i ich utrzymaniem w okresie trwania umowy ponosi Zamawiaj4cy),

wypuszczania ps6w.

na

wyznaczony teren ochranianego obiektu,

pracownik6w Zamawiaj4cego,

4)

zbierania Smieci z terenu zielonego, chodnika
biurowego.

lv.

i parkingu

po

opuszczeniu obiektu przez

przynale2nego do budynku administracyjno

-

Wykonywanie innych czynno6ci zwiqzanych z prawidlowq realizacjq przedmiotu zam6wienia.

1.

Pracownik ochrony fizycznej zobowiqzany jest do:

1)

niezwlocznego powiadamiania pracownika nadzoru lub osoby bedqcej jego przedstawicielem w sprawach
wynikaj4cych z realizacji przedmiotu zam6wienia, w przypadku niem-ozno5ci wykonywania obowiqzk6w
slu2bowych,

2)

niezwlocznego powiadamiania os6b ustanowionych ze strony Zamawiajqcego do kontakt6w roboczych w
sprawach wynikaj4cych z realizacji przedmiotu umowy, o ka2dym istotnym lagro2eniu bezpieczedstwa,

3)

niezwlocznego powiadamiania Policji w razie zaistnienia lub usilowania napadu, w szczeg6lno6ci
ka2dorazowo, gdy zagro2enie wymagai bqdzie dzialad przekraczaj4cych uprawnienia praiownika
ochrony fizycznej, oraz ka2dorazowo w przypadkach kradzie|y albo zniszczenia mienia w chronionym
obiekcie,

4)
5)

niezwlocznego powiadamiania pogotowia ratunkowego w razie zaistnienia nieszczq6liwego wypadku lub
innych zdarzef zwi4zanych z zagro2eniem zycia lub zdrowia, po godzinach pracy urzqdu ZamawiaSqcego,
niezwlocznego powiadamiania Stra2y Pozarnej
zagro2enia b4d2 stwierdzen ia pr6by pod pa len ia,

6)

w razie

po2aru lub stwierdzenia powstania takiego

niezwlocznego powiadomienia centrum dowodzenia zalogami interwencyjnymi, wlaSciwego dla

wykonawcy, w razie rozpoznania falszywego alarmu w obiekcie zamawiaiqcego,

7)

prowadzenia ,,Ksi42ki Przebiegu Sluiby", zawieraj4cej imiQ i nazwisko pelni4cego slu2bq, godziny
pelnienia sluZby i wszystkie wydarzenia nadzwyczajne oraz nieprawidlowo6ci zaistnial,e podczai pelnienii
slu2by. W terminie do dziesi4tego dnia nastqpuj4cego po miesi4cu Swiadczenia uslug, Wykonawca
zobowi4zany bqdzie do skladania Zamawiajqcemu pisemnego raportu dotycz4cego przebiegu'slu2by w
miesiEcu poprzedzaj4cym tj. m. in, realizacji zadart przez pracownik6w ochrony fizycznej i nadzoru,
stwierdzonych zdarze{, n ieprawidlowo6ci itp.

8)

prowadzenia ,,KsiE2ki Ewidencji Ruchu Osobowego" od godz, 16:00 do godz. 8:00
zgodnie z wzorem stanowi4cym zal4cznik nr 1,

9)

prowadzenia ,,Ksi42ki Ewidencji Ruchu Pojazd6w" w obiektach ZMID, zgodnie z wzorem stanowi4cym

w obiekcie ZMID,

zalqcznik nr 2,

10) prowadzenia,,Ksi42ki Ewidencji Kluczy" od godz. 16:00 do godz. 8:00 w obiekcie ZMID,
wzorem stanowi4cym zalqcznik nr 3,

11)

przestrzegania

i

stosowania obowi4zujacych

zwlaszcza p. poz.,

w chronionym obiekcie zasad, przepis6w

zgodnie

z

porz4dkowych,

12)

uniemozliwiania wej5cia na teren chronionego obiektu akwizytorom lub innym osobom zakl6caj4cym
porz4dek i prawidlowe jego funkcjonowanie,

13)

dozoru samochod6w slu2bowych Zamawiaj4cego znajduj4cych siq na terenie ochranianego obiektu,

14)

obslugi szlabanu i bramy oraz kontroli wje2dZaiqcych i wyje2d2ai4cych pojazd6w,

15) kontrolowania czy .wszYstkie osoby przebywaj4ce w ochranianym obiekcie poza godzinami
Zamawiaj4cego
s4 do tego uprawnione,

16)

podejmowania wszelkich innych niezbqdnych czynno6ci maj4cych
realizacji przedmiotu zam6wienia.

pracy

na celu zapewnienie prawidlowej

2'

Szczegolowy zakres obowi4zk6w pracownika ochrony fizycznej stanowi zal4cznik nr 1 do niniejszego Opisu
przedmiotu zam6wienia.

V. Klauzule spoleczne
Zamawiaj4cy w zwi4zku z art. 29 ust 3a ustawy Prawo zam6wieri publicznych wymaga zatrudnienia przez
wykonawcq os6b przeznaczonych do realizacji i wykonuj4cych nastqpuj4ce czynnosci,'tj.: -

- stalE bezpo6redni4 ochronq fizyczn4os6b, obiektu i mienia Zamawiai4cego
w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadaft, kt6re bqd4 uczestniczyly przy wykonaniu uslug
zwi4zanych z przedmiotem zam6wienia.
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Zatqcznik nr 1 do Opisu pnedmiotu zam6wienia

ZAKRES OBOWIAZK6W PRECOWN I KA OCH RONY F IZYCZN

EJ

1. Cel ochrony.

Gf6wnym celem ochrony fizycznej jest:

.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

bezpoirednia ochrona fizyczna obiektu w dni robocze, w dni wolne od pracy,
Swiqta, przez24 godziny na dobq,
zapewnienie bezpiecze6stwa pracownikom i osobom przebywajqcym na terenie
obiektu,
przeciwdzialanie kradzie2om, wfamaniom, napadom rabunkowym oraz niszczeniu
mienia,
monitorowanie przeplywu os6b przez chroniony obiekt,
niedopuszczanie do przebywania na terenie chronionym os6b oraz pojazd6w
nieuprawnionych,

podejmowanie natychmiastowych dzialari

wypadku zaistnienia

wydarzeri

prowadzenie pasywnych dziatari antyterrorystycznych poprzez wnikliwq obserwacjq
os6b wchodzqcych do obiektu, w celu mozliwie wczesnego wykrycia podlo2onych
materiat6w niebezpiecznych lub wybuchowych,
zapewnienie porzqdku i spokoju na terenie chronionym,
gospodarowanie kluczami,
informowanie na bie2qco osoby upowainione ze strony Zamawiajqcego o wszystkich
nieprawidfowoiciach dotyczqcych ochrony os6b, mienia, obszaru i obiektu,

zapobieganie wnoszeniu
n

o

w

nadzwyczajnych (po2ar, napad, awaria, kradzie2 itp.),

na teren obiektu

material6w fatwopalnych

zapobieganie wnoszeniu na teren obiektu towar6w przeznaczonych do sprzeda2y
lub rozpowszechniania przez przedstawicieli firm zewnqtrznych, z wyjqtkiem uslug
realizowanych na podstawie umowy z ZamawiajEcym.

2. Pracownik ochrony fizycznej:

. rozpoczyna pracQ od zapoznania siq z raportem poprzedniej zmiany,
o sprawdza i przyjmuje sprzqt wrazzwyposaieniem,

o
o
o

o

i

iebezpiecznych,

odnotowuje w,,Ksiq2ce Przebiegu slu2by" stwierdzone nieprawidtowosci,
prowadzi na bie2qco,,Ksiq2kq przebiegu Slu2by',,
prowadzi ,, Ksiq2kq Ewidencji Kluczy" od godz. i.6:00 do godz. g:00,

prowadzi

,,

Ksiq2kq Ewidencji Ruchu osobowego" oraz wydaje

identyfikatory,
prowadzi,, Ksiq2kq Ewidencji Ruchu pojazd6w",

o
o po zakofczeniu

i

przyjmuje

pracy urzqdu i opuszczeniu pomieszczen przez pracownik6w
Zamawiajqcego, dokonuje obchodu obiektu celem skontrolowania prawidfowego

zamkniqcia okien

i

drzwi zewnqtrznych do pomieszczefi biurowych i u2ytkowych,
do budynk6w oraz okiennych krat (zewnqtrznych i
wewnQtrznych), wytqczenia o5wietlenia, wylqczenia irodel ciepfa (grzejniki
elektryczne), a ponadto sprawdza czv w budynku nie pozostafy osoby

drzwi zewnqtrznych

nieuprawnione,

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

uzbraja lub rozbraja system alarmowy na korytarzach (parter i I piqtro),
w godz' od 17.00 do 6.00 wykonuje obchody z czqstotliwoSciq nie mniej ni1 raz w
ciqgu 2 godzin lub wedfug innych ustaleri Zamawiajqcego,

o ka2dym istotnym zagro2eniu
bezpieczedstwa,
niezwioczne powiadamia wlaiciwe terytorialnie jednostki Policji, Stra2y po2arnej,
Straiy Miejskiej o zaistniafych zagro2eniach na terenie chronionej nieruchomojci,
niezwtocznie powiadamia Zamawiajqcego

niezwloczne powiadamia Zamawiajqcego o awariach zwiqzanych z
funkcjonowaniem urzqdzefi technicznych lub uszkodzeniem instalacji wodnej,
elektrycznej, alarmowej lub z innymi zdarzeniami losowymi powodujqcymi
zagro2enie bezpieczefi stwa, lub zagro2enia ciqgtosci pracy Zamawiajqcego,
niezwtocznie powiadamia Zamawiajqcego w razie zaistnienia, awarii lub po2aru
czy te2 stwierdzenia pr6by wlamania lub wandalizmu,
niezwtocznie powiadamia Zamawiajqcego o niemo2no5ci wykonania obowiqzk6w
umownych lub ich czq6ci wrazz podaniem przyczyny takiego stanu,
przestrzega przepisy bhp i p. poi.,
obstuguje urzqdzenia monitoringu wizyjnego,
obsluguje, w zakresie niezbqdnym, urzqdzenia techniczne systemu sygnalizacji
po2arowej i systemu antywtamaniowego.
od godz. 16:00 do godz. 8:00 (po zakoriczeniu pracy pracownika recepcji) wydaje
i przyjmuje klucze osobom upowa2nionym do pomieszczef u2ytkowanych przez
ZMID,

otwiera pomieszczenia biurowe zabezpieczone systemem alarmowym

(za

wyjqtkiem korytarzy) jedynie w przypadku zaistnienia koniecznoSci tj. po2ar,
kradzie2, wlamanie i innych zdarzef losowych. Zdarzenie to winno byi

.

odnotowane w,,Ksiq2ce Przebiegu Stu2by",
w godzinach 16:00 - 8:00 obowiqzkowo, ka2dorazowo rejestruje w ,,Ksiq2ce
Ewidencji Ruchu osobowego osoby wchodzqce i wychodzqce z budynku,

o

zachowuje

o

wykonywaniem usfug,
niezwtocznie powiadamia centrum dowodzenia grupami interwencyjnymi

o

w

tajemnicy wszelkie informacje uzyskane

rozpoznania fafszywego

a

w

zwiqzku

w

z

razie

larm u,

o

uniemo2liwia wejScie na teren chronionego budynku akwizytorom lub innym osobom
kl6cajqcym porzqdek i p rawidlowe fu n kcjonowan ie urzqdu,
kontroluje czy osoby przebywajqce w budynku poza godzinami pracy urzqdu sq do
tego uprawnione,

o

dokonuje dozoru pojazd6w sfuzbowych znajdujqcych siq na terenie chronionego

za

o

obiektu,

udziela informacji interesantom
obowiqzkami,

w

zakresie zwiqzanym

z

wykonywanymi

.
.
o
.
o

wykonuje obowiqzki polegajqce na systematycznym zywieniu karmq dw6ch ps6w
znajdujqcych siq na terenie obiektu (wszelkie koszty zwiqzane z zakupem karmy dla
ps6w i ich utrzymaniem w okresie trwania umowy ponosiZamawiajqcy),
wypuszcza psy na wyznaczony teren ochranianego obiektu, po opuszczeniu obiektu
przez pracowni k6w Zamawiajqcego,
niezwlocznie powiadamia przedstawiciela agencji ochrony o niemo2noici
stawienia siq na dy2ur,
utrzymuje w czystofci stanowisko pracy i pomieszczenie stuibowe,
przestrzega zasad, regulamin6w i instrukcji obowiqzujqcych na terenie obiektu.

3. Zabrania siq pracownikowi ochrony fizycznej:

.
o
.
o
o
o
o

przynoszenia i spo2ywania alkoholu oraz innych Srodk6w odurzajqcych,

opuszczaniaposterunku,
spania na sfu2bie,
przyjmowania os6b postronnych,
palenia tytoniu na posterunku

iw

miejscach do tego nieprzeznaczonych,

korzystania z telefonu slu2bowego do cel6w prywatnych,

w

jakiekolwiek pisma i akta Zamawiajqcego oraz przebywania w
pomieszczeniach biurowych poza potrzebami wynikajqcymi z tytulu kontroli i

w8lAdu

o

obchodu obiektu,
wynoszenia z obiektu dokument6w, przedmiot6w itp. stanowiqcych wfasnoii
Zamawiajqcego,
udzielania jakichkolwiek informacji osobom postronnym, dotyczqcych zasad ochrony

o

obiektu io zainstalowanych w nim urzqdzeniach technicznych,
przyjmowania przesytek kurierskich i korespondencji kierowanej do ZMID.

o

Za wszelkie szkody wynikle z zaniedbania, nieprzestrzegania przepis6w, niedopetnienia
obowiqzk6w sfu2bowych z winy pracownika ochrony fizycznej odpowiedzialnoji finansowq
wobec Zarzqdu Miejskich Inwestycji Drogowych ponosi Wykonawca.

Wykaz pracownik6w ochrony fizycznej ,kt6rzy zapoznali siq z zakresem obowiqzk6w:
Data zapoznania z
Lp.

lmiq inazwisko

zasadami organizacji
i zakresem

obowiqzk6w

1.

2.

3.

4.

5。

6.

Czytelny podpis
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