
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Opis   nieruchomości:  

Nieruchomość o łącznej powierzchni 8.229,46 m2 zabudowana dwoma budynkami, tj. budynkiem Centrum Sztuki
Współczesnej Znaki Czasu (CSW) o powierzchni 2.447,68 m2 i kubaturze 57.294,57 m3  (pięciokondygnacyjnym: jedna
kondygnacja podziemna i cztery nadziemne) oraz budynkiem technicznym o powierzchni 68,00 m2 i kubaturze 493,00 m3

(na nieruchomości znajdują się dwa parkingi: podziemny pod budynkiem CSW na 89 samochodów i zewnętrzny na 52
samochody; na każdym po 2 wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych).

Obowiązki   Wykonawcy:  

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Całodobową stałą ochronę fizyczną obiektów oraz przyległego do obiektów terenu, a także mienia znajdującego się w
obiektach i na przyległym do obiektów terenie oraz ochronę osób przebywających na terenie objętym przedmiotem
zamówienia wykonywaną przez kwalifikowanych pracowników ochrony pełniących służbę w systemie dwuzmianowym,  12
- sto godzinnym, we wszystkie dni tygodnia w liczbie 2 osób (dowódca zmiany i jeden kwalifikowany  pracownik
ochrony) tj. 2 osoby x 24 godz. x 90 dni tj. 01.12.2018 do 28.02.2019 = 4320 godz, 

oraz 1 kwalifikowany pracownik ochrony w godzinach 7.00-19.00 każdego dnia tygodnia tj. 1 osoba x 12 godz. x 90
dni  tj. od 1.12.2018 do 28.02.2019 = 1080 godzin, 

Wymienione wyżej dyżury pełnione będą przez osoby, w odniesieniu do których wykonawca wykaże, że posiadają
doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną obiektu (co najmniej 2 letnie) oraz wymagane kwalifikacje, tj.
posiadają aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zamawiający przewiduje również zwiększenie liczby kwalifikowanych pracowników ochrony w przypadku
organizowania na terenie objętym przedmiotem zamówienia wydarzeń wymagających zapewnienia stosownej
ochrony. Wymienione wyżej dyżury pełnione będą przez osoby, w odniesieniu do których wykonawca wykaże, że
posiadają doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną obiektu (co najmniej 2 letnie) oraz wymagane
kwalifikacje, tj. posiadają aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Liczba  dodatkowych kwalifikowanych pracowników ochrony pełniących służbę w przypadku organizowania na
terenie objętym przedmiotem zamówienia wydarzeń wymagających zapewnienia stosownej ochrony ustalana
będzie każdorazowo z odpowiednim wyprzedzeniem z Wykonawcą i może wahać się w przedziale 1 – 8.

Przewidywana szacunkowa liczba godzin dodatkowej ochrony związanej z organizowaniem na terenie objętym
przedmiotem zamówienia wydarzeń wymagających zapewnienia stosownej ochrony wynosi ok. 30 godzin.

Przewidywana szacunkowa liczba  godzin  dodatkowej  ochrony  związanej  z  organizowaniem na  terenie  objętym
przedmiotem zamówienia wydarzeń wymagających zapewnienia ochrony  może ulec zmianie –  ma ona charakter
pomocniczy, aby ułatwić przygotowanie oferty.

Szczegółowy  rozkład i liczba godzin oraz liczby osób wykonujących zamówienie ustalany będzie w comiesięcznych
grafikach dyżurów akceptowanych każdorazowo przez Zamawiającego, przy czym system zmianowy nie może być  dłuższy
niż 12-godzinny. Niedopuszczalne jest planowanie pracy powyżej 12 godzin na dobę.

Wszystkie  osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą zostać przez
Wykonawcę wyposażone w:

 czytelny identyfikator ze zdjęciem zawierający imię i nazwisko, stanowisko lub funkcję oraz nazwę firmy
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 profesjonalne bezprzewodowe środki łączności (radiotelefony)

 odzież  i obuwie robocze (koszula typu wyjściowego, czarne spodnie lub spódnica, czarne obuwie typu
półbuty, marynarka, żakiet lub bluza w jednolitym ciemnym kolorze).

 szafki na odzież roboczą

Do obowiązków kwalifikowanych pracowników ochrony należeć będą: 

a) Codzienne patrolowanie obiektów oraz przyległego do obiektów terenu w odstępach czasowych zapewniających
prawidłową realizację zamówienia jednak nie mniej niż 8  razy na dobę (mapka terenu poniżej). Podczas patroli
należy  szczególnie  zwracać  uwagę  na  kontrolę  stanu  pomieszczeń  ogólnodostępnych:  toalet  na  parterze  i  III
piętrze, pomieszczeń socjalnych przestrzeni wystawienniczych oraz szatni. Po zamknięciu CSW należy pamiętać o
wygaszeniu  wszystkich  zbędnych  źródeł  światła,  w  tym  wszystkich  źródeł  światła  w  pomieszczeniach
ogólnodostępnych.

b)  Ochrona doraźna we wszystkie dni tygodnia realizowana przez grupy interwencyjne pełniące służbę w samochodzie
patrolowym na terenie miasta, reagujących w przypadku otrzymania sygnału alarmowego ze Stacji  Monitorowania Alarmów
w czasie  max. do 15 minut w ciągu dnia i 10 minut w ciągu nocy od czasu powiadomienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do kontrolnego wezwania grupy interwencyjnej jednak nie więcej jak 2 razy podczas jednego okresu rozliczeniowego. 

c) Stały dozór i reagowanie na sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach i systemach
sygnalizacyjnych oraz alarmowych (system sygnalizacji alarmu pożaru SAP wraz z systemem oddymiania, system telewizji
przemysłowej CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, system kontroli dostępu KD, system domofonowy,
system detekcji CO na parkingi podziemnym, system nadzoru pracy wentylacji i klimatyzacji oraz system nagłośnienia
budynku).

d)  Zapobieganie,  a w razie konieczności reagowanie, na zakłócenia porządku w obiekcie oraz na terenie przyległym do
obiektu.

Do obowiązków kwalifikowanych pracowników ochrony, o których mowa powyżej należeć będą ponadto następujące
obowiązki:

a) 24-godzinna obsługa bram wjazdowych (szlabanów) na terenie nieruchomości, utrzymanie drożności przejazdu 
oraz porządku parkowania pojazdów na parkingach.

b)  24-godzinna  obsługa  parkingu podziemnego we wszystkie dni tygodnia,  zgodnie z zasadami określonymi w
załączniku nr 2  do zapytania  ofertowego, tj. zgodnie z Zakresem  obowiązków dla pracowników ochrony
pobierających opłaty parkingowe na parkingu podziemnym Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

c) obsługa portierni w obiekcie CSW, w tym wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń usytuowanych w
budynkach objętych przedmiotem zamówienia osobom upoważnionym przez zamawiającego oraz prowadzenie w
tym celu stosownej ewidencji,

d)  obsługa szatni w obiekcie CSW po godzinach otwarcia przestrzeni wystawienniczej CSW –  w zakresie
niezbędnym dla obsługi osób uczestniczących w seansach kina Centrum znajdującego się na parterze  obiektu CSW,

e) bieżące utrzymanie czystości na parkingu podziemnym o powierzchni 2580 m2. (Wykonawca zobowiązany
jest do bieżącego utrzymania czystości na parkingu podziemnym tak aby powierzchnia parkingu nie była
nadmiernie zapiaszczona).

f) odśnieżanie ciągów komunikacyjnych wokół budynku (chodników i terenu ) – zgodnie z mapką poniżej,

przy  czym  do  odśnieżania  ciągów  komunikacyjnych  w  porze  dziennej  jeśli  istnieje  taka  konieczność
Wykonawca może skierować dodatkową osobę po uzgodnieniu z Zamawiającym.
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g) prowadzenie dokumentacji służbowej w zakresie patrolowania zewnętrznego i obchodów wewnątrz
obiektu CSW w dzienniku zmiany, wpisując godziny wyjść i powrotów oraz zdarzeń i stwierdzonych
nieprawidłowości w czasie wykonywania w/w czynności. 

h) powiadamianie pracowników CSW oraz firm serwisowych o nieprawidłowym działaniu urządzeń, instalacji
i systemów. Spis telefonów do kontaktu znajduje się w pomieszczeniu monitoringu.

i)  powiadamianie  Zamawiającego  o  zużytych  środkach  medycznych  w  apteczkach  znajdujących  się  w
pomieszczeniu ochrony i szatni ochrony w celu ich uzupełnienia.

Materiały, narzędzia i środki czystości konieczne do utrzymania czystości na parkingu podziemnym oraz narzędzia konieczne
do odśnieżania ciągów komunikacyjnych zapewnia Wykonawca.

Wykonawca  zobowiązany jest do przeszkolenia kwalifikowanych pracowników ochrony w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, w zakresie przepisów przeciwpożarowych, przepisów bhp, a także obsługi systemów sygnalizacyjnych i alarmowych
zainstalowanych u Zamawiającego.

Kwalifikowani  pracownicy ochrony muszą wykazywać się znajomością rozmieszczenia i obsługi zainstalowanych u
Zamawiającego wyłączników prądu, wyłączników przeciwpożarowych, zaworów wodnych oraz szaf sterowania wind.

Przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie przez wykonawcę wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami
realizacji zamówienia. Wizja lokalna możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z przedstawicielem zamawiającego – kierownikiem administracyjnym Darią Pysiak, tel.  56 610 97 17.

Przewidywana szacunkowa  liczba godzin świadczenia usługi w okresie objętym zamówieniem wynosi  ok. 5430
godzin łącznie.

3



MAPKA TERENU

MAPKA ODŚNIEŻANIE
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