Zakres rzeczowy
Usługodawca zapewni całodobową ochronę fizyczną obiektu Stadionu miejskiego im. H. Reymana
zlokalizowanego przy ul. Reymonta 20 w Krakowie.
Ochrona obejmuje okres 01.01.2016 – 31.12.2016
Zamawiający przez pojęcie ochrony rozumie ochronę mienia GMK i osób trzecich zajmujących
pomieszczenia/teren na obiekcie (nieruchomości i ruchomości) zlokalizowane na terenie objętym
usługą ochrony. Wykaz pomieszczeń i terenów zajmowanych przez osoby trzecie zostanie
przekazany wykonawcy po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zmiany listy pomieszczeń zajmowanych przez osoby trzecie.
Wykonawca zapewni :
5 pracowników w tym jeden pracownik kwalifikowany w porze dziennej ( 7.00-19.00), 4 pracowników
w tym jeden pracownik kwalifikowany w porze nocnej (19.00 -7.00)
Wykonawca zapewni jednego pracownika do koordynowania pracy ochrony
Podjazdy grup interwencyjnych z czasem dojazdu, max do. 15 min, dodatkowo jeden podjazd
codziennie w godz. 19.00 -7.00
Prowadzenie dokumentacji (m.in. : KsiąŜka słuŜby, Rejestr Zdarzeń , Rejestr Kluczy, Rejestr Ruchu
osobowego itp.)
Obsługę systemu monitoringu wizyjnego, systemu BMS, SAP/BIS, centrali sterowaniem oddymiania i
sterowaniem ciepła, systemu zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, kontroli dostępu, wentylacji,
chłodzenia maszynowego wody lodowej, klap poŜarowych, fancolle (klimakonwektory)
Pracownicy ochrony winni być zaopatrzeni w środki przymusu bezpośredniego oraz środki
komunikacji bezpośredniej
Wszyscy pracownicy będą posiadać stosowne do wykonywanych czynności badania wykluczające
stopień niepełnosprawności i uprawnienia (w tym zaświadczenie o niekaralności),
Obchód obiektu 8 razy na dobę, rejestrowany przez urządzenia zamontowane przez Wykonawcę w
miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Raport z obchodów musi zostać udostępniony
Zamawiającemu w wersji elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet
Współpraca z jednostkami ochrony ppoŜ., przestrzeganie przepisów ppoŜ. i likwidacja zagroŜeń w
obiekcie.
Zamawiający wymaga, by pracownicy ochrony byli wyposaŜeni w jednolite umundurowanie z
widocznym logo firmy.
Wykonawca zapewni jeden numer telefonu do pierwszego kontaktu
Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego składania raportu z przepracowanych godzin.
Raport powinien być podpisany przez szefa ochrony. Raport będzie podstawą do rozliczeń.
1. Pracownik Ochrony Fizycznej ( kwalifikowany ) w godzinach 7.00 – 19.00 ( 1 osoba ) , łącznie
za 12 miesięcy 4 392 RBG
2. Pracownik Ochrony Fizycznej ( kwalifikowany ) w godzinach 19.00-7.00 ( 1 osoba ), łącznie za
12 miesięcy 4 392 RBG
3. Pracownik Ochrony Fizycznej ( nie kwalifikowany ) w godzinach 7.00 – 19.00 ( 4 osoby ),
łącznie za 12 miesięcy 17 568 RBG
4. Pracownik Ochrony Fizycznej ( nie kwalifikowany ) w godzinach 19.00 7.00 ( 3 osoby łącznie
za 12 miesięcy 13 176 RBG.

