Załącznik nr 2 do SIWZ
Specyfikacja przedmiotu zamówienia- JSW Logistics Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
usług ochrony mienia w formie bezpośredniej dla JSW Logistics Sp. z o.o.
A. WARUNKI, NA JAKICH WYKONYWANE BĘDĄ CZYNNOŚCI W RAMACH UMOWY
Okres obowiązywania umowy: 01.01.2021- 31.12.2022 ( 24 miesiące)
Ilość roboczogodzin w okresie umowy – 19 008
Średnia ilość roboczogodzin na miesiąc – 792
1. Miejscem świadczenia usługi jest: Teren przynależący, do KWK KnurówSzczygłowice przyległe bezpośrednio do kompleksu administracyjnego, działki
będące własnością JSK Sp. z o.o. leżące w obrębie ulicy Kopalnianej.
2. Usługa ochrony mienia polegać będzie na prowadzeniu działań zapobiegających
przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu
powstawania szkód wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczaniu do
przebywania osób nieuprawnionych na terenie chronionym.
3. Wykonawca będzie świadczył usługi stanowiące przedmiot umowy w systemie
dwuzmianowym: 2 x 24h oraz 2 x 8h na posterunkach 1 i 2 oraz w służbie
patrolowej.
4. Dla właściwego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni przez cały
okres trwania umowy ilość pracowników, gwarantującą nieprzerwaną realizację
przedmiotu umowy, to jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Ilość pracowników Wykonawcy niezbędna do prawidłowej realizacji umowy,
w systemie na zmianowym:
-

w dni robocze — od 22:00 do 6:00

-

w sobotę, niedzielę i święta — całodobowo

5. Zatrudnieni pracownicy nie muszą być wpisani na listę pracowników
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, uprawnionych do wykonywania
czynności, o których mowa w art. 26. ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia.

B. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni na obszarze
określonym w :
a) Ochronę mienia, obszarów, obiektów, tereny należące do JSK Sp. z o.o; DB Cargo Sp.
z o.o. przyległe bezpośrednio do Kompleksu Administracyjnego KWK KnurówSzczygłowice, leżące w obrębie ulicy Górniczej.
b) Kontrolę ruchu osobowego zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.
c) Kontrolę ruchu materiałowego zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.
d) Bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie zakładu pracy.
e) Ochronę obszaru, obiektów i urządzeń przed dostępem osób postronnych.
f)

Przeciwdziałanie zakłóceniom porządku publicznego na terenie zakładu.

g) Ochrona mienia zakładu przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem,
ujawnianie faktów marnotrawstwa i dewastacji.
h) Prowadzenie ewidencji i kontroli wydawania i zdawania kluczy.
i)

Ochrona zakładu przed aktami sabotażu lub dywersji.

j)

Stałą kontrolę oświetlenia zakładu

k) Składanie raportów o stanie zabezpieczenia ochranianego terenu oraz
o występujących zdarzeniach.
l)

Dokonywanie obchodów terenu zakładu oraz kontrolowanie wykonywanych
zadań przez pracowników Wykonawcy.

m) Legitymowanie osób nieprzestrzegających przepisów PPOŻ np. palenie wyrobów
tytoniowych w miejscach niedozwolonych, palenie otwartego ognia na terenie
chronionym.
n) Utrzymanie czystości w pomieszczeniach posterunków oraz w ich obrębie.
o)

Egzekwowanie

zakazu

prowadzenia

akwizycji

na

terenie

Kompleksu

Administracyjnego.
p) Całodobową obsługę systemu monitoringu wizyjnego.
r) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zamawiającego, związanych
z ochroną obiektu.
2. Wyposażenie każdej zmiany musi obejmować:
a) latarka elektryczna z bateriami - 2 szt.

b) telefon komórkowy -1 szt.
c) plomby zabezpieczające plastikowe, jednorazowego użytku w ilości do 100 szt.
miesięcznie o długości min 60cm.
d) rękawice jednorazowe silikonowe - wg . potrzeb
e) lornetka - 1 szt.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności bezprzewodowej pomiędzy
pracownikami pełniącymi służbę dozorowania mienia.
4. Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę ochrony winni posiadać identyfikatory
osobiste, środki łączności oraz być ubrani w jednolite umundurowanie wszystkich
pracowników świadczących usługę w zależności od rodzaju pełnionej służby
i warunków atmosferycznych. Kolorystyka umundurowania powinna mieć kolor
ciemno szary. Każdy z pracowników Wykonawcy winien posiadać:
Nazwa przedmiotu

J.m.

ilość

Czapka letnia

szt.

1

Czapka zimowa

szt.

1

Kurtka służbowa zimowa

szt.

1

Spodnie polowe zimowe męskie

szt.

1

Bluza z polaru zapinana na zamek błyskawiczny

szt.

1

Koszula z krótkim rękawem

szt.

2

Koszula z długim rękawem

szt.

2

Koszulka polo z krótkim rękawem

szt.

2

Koszulka z krótkim rękawem T-shirt

szt.

3

Trzewiki służbowe „desanty”

para

1

Buty „gumowce”

para

1

Peleryna przeciwdeszczowa podgumowana

szt.

1

Kamizelka ostrzegawcza

szt.

1

Podczas świadczenia przedmiotu umowy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są
występować tylko w wyżej wymienionym ubiorze służbowym.
C. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapewni:

a) Zabezpieczenie pomieszczeń objętych ochroną przed włamaniem, przez właściwe
ich zamknięcie i zabezpieczenie.
b) Udostępnienie

Wykonawcy

niezbędnych

pomieszczeń

(posterunków),

umożliwiających właściwą ochronę zakładu oraz zapewniające odpowiednie
warunki pracy dla pracownika wykonujących tą usługę, a w szczególności
pomieszczenie dające schronienie przed uciążliwymi warunkami atmosferycznymi
i zmianami temperatury, dostęp do sanitariatów.
c) Udostepnienie Wykonawcy aktualnie obowiązujących przepisów wewnętrznych
oraz informowanie Wykonawcy o zmianie treści tych przepisów.

