Załącznik nr 7 do SWIZ – Projekt umowy – 1/ZP/2013

Załącznik Nr 7 do SIWZ
Projekt umowy

Zawarta w Jarocinie w dniu .............. 2013 r., pomiędzy:
Sądem Rejonowym w Jarocinie z siedzibą przy Al. Niepodległości 15, 63-200 Jarocin,
posiadającym NIP 617-15-52-175
reprezentowanym przez:
Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarocinie – Panią Annę Wojaczyk
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
Firmą ……………………………………………................................................................
z siedzibą w …………………………………………………………………………………..
działającą na podstawie …………………………………………………..
posiadającą
aktualną koncesję nr………………wydaną w dniu………………………przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji, posiadającą NIP……………….. Regon…………….
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Umowę niniejszą strony zawierają w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr 1/ZP/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz.759 z późn.zm.)
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do bezpośredniej ochrony osób i
mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Jarocinie i na terenach przylegających do
obiektów położonych w Jarocinie przy Al. Niepodległości 15 i przy ul. Wrocławskiej 6
oraz w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21 i ul. Malińskiej 21b, całodobowe monitorowanie
sygnałów z lokalnych systemów alarmowych, całodobowy monitoring wizyjny oraz
całodobowe wsparcie patrolu interwencyjnego od godziny 7:00 dnia 2 lipca 2013 roku do
godziny 12:00 dnia 2 lipca 2014 roku.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy i pracowników
ochrony obejmuje załącznik nr 1 będący integralną częścią niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektami i terenem do nich przylegającym
objętych usługą ochrony i nie wnosi uwag co do ich stanu i stopnia wyposażenia.
§2
Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w sposób następujący:
1. Ochrona fizyczna obiektów realizowana będzie w godzinach urzędowania. Wykonawca
zapewni dyżury pracowników ochrony w obiektach Sądu w poniższy sposób:
− w dni robocze – w poniedziałki w godz.7:00 – 18:00,
− w pozostałe dni robocze w godz. 7:00 – 16:00
przez 4 pracowników ochrony ( po 1 w każdym budynku).
Jeżeli sesje na salach rozpraw będą trwały dłużej, to do czasu zakończenia sesji.
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2. Całodobowa ochrona nieruchomości poprzez monitorowanie sygnałów z lokalnych
systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego (system sygnalizacji
włamania i napadu, system sygnalizacji alarmów pożarowych), a w razie konieczności
informowanie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego zwłaszcza w przypadku:
− kradzieży lub przywłaszczenia mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku,
− prób unieruchomienia lub zdezorganizowania funkcjonowania chronionego obiektu,
− pożaru i innych niebezpieczeństw, w tym klęsk żywiołowych,
− zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w chronionym obiekcie.
3. Ochrona nieruchomości przy użyciu monitoringu wizyjnego i przeglądanie danych z
kamer zainstalowanych na nieruchomościach.
Wykonawca podczas świadczenie usług ochroniarskich przy użyciu monitoringu
wizyjnego zobowiązany jest w szczególności do:
− monitorowania nieruchomości przez 24 godziny na dobę,
− podłączenia swojej sieci do znajdującego się systemu monitoringu wizyjnego,
− zapewnienia we własnym zakresie podłączenia obiektów Zamawiającego w celu
przesyłu danych z systemu monitoringu,
− całodobowego czuwania nad obiektami Zamawiającego poprzez podgląd do systemu
monitoringu, reagowanie na zdarzenia i ich przekazywanie osobom upoważnionym
lub odpowiednim instytucjom,
− posiadania centrali monitoringu (poza obiektem), która będzie posiadała odpowiednie
urządzenia i obsługę do całodobowego podglądu z systemu monitoringu na obiektach
Zamawiającego,
− ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem działań lub
zaniechania działania jego lub osób, którymi będzie się posługiwał,
− przechowywania wszystkich nagrań z systemu monitoringu na twardym dysku przez
okres nie krótszy niż 28 dni. Ponadto wszystkie interwencje muszą zostać zapisane
przez Wykonawcę na osobnych nośnikach - płytach DVD.

1.
2.

3.
4.

5.

§3
Wykonawca kierować będzie do ochrony przedmiotowych obiektów wyłącznie
pracowników ochrony, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do umowy.
Każdorazowa
zmiana
pracowników
Wykonawcy,
wymaga
powiadomienia
Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności
nagłej zmiany pracowników ochrony, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego
telefonicznie oraz dokona odpowiedniej adnotacji w książce dyżurów.
Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian personalnych na wniosek
Zamawiającego, po uprzedniej konsultacji.
W przypadku nieprzybycia na służbę pracownika Wykonawcy lub jego przybyciu
w stanie uniemożliwiającym mu wykonywanie pracy, Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie skierować do ochrony przedmiotowego obiektu innego licencjonowanego
pracownika ochrony, zawiadamiając o powyższym Zamawiającego.
W przypadku zatrudnienia przy realizacji umowy osób innych, niż wymienione
w wykazie, o którym mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
zaktualizować wykaz.
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6. Nie dopuszcza się możliwości skierowania do ochrony obiektów pracowników nie
posiadających licencji. Nie spełnienie tego warunku skutkować będzie rozwiązaniem
umowy.
§4
1. Wykonawca zapewni pracownikom ochrony możliwość skorzystania w każdym czasie z
pomocy patrolu interwencyjnego, złożonego z osób posiadających co najmniej licencję
pracownika ochrony fizycznej I stopnia, pozostających w gotowości do podjęcia
natychmiastowej reakcji na wezwanie pracowników ochrony. Maksymalny czas reakcji na
wezwanie wynosi do 15 minut.
2. Niedotrzymanie czasu reakcji wymienionego w ust.1 skutkować będzie naliczeniem przez
Zamawiającego kary umownej w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).
3. Wykonawca zapewni pracownikom ochrony bezpośrednią łączność z grupą
interwencyjną, o której mowa w ust.1.
§5
1. Osoby biorące udział w wykonywaniu przedmiotu umowy podlegają bezpośrednio
Wykonawcy.
2. Wykonawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wydawania poleceń służbowych swoim
pracownikom.
3. Zamawiający lub osoba upoważniona przez niego może wydawać osobom biorącym
udział w wykonywaniu przedmiotu umowy specjalne dyspozycje i polecenia, pod
warunkiem odnotowania ich w książce służby i wyłącznie w przypadku, gdy polecenie
mieści się w przedmiocie umowy i nie koliduje z przepisami prawa oraz nie wpływa
ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu.
4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa
chronionych obiektów, znajdującego się w nim mienia
i
przebywających osób, Wykonawca zobowiązany jest – poza podjęciem odpowiednich
działań – do niezwłocznego poinformowania o tym przedstawiciela Zamawiającego.

1.

2.

3.
4.

§6
Zamawiający zobowiązuje się przez okres trwania umowy do zapewnienia pracownikom
Wykonawcy właściwych warunków socjalno-bytowych podczas wykonywania przez nich
czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz możliwość korzystania z linii
telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do
obiektu i pomieszczeń umożliwiającego prawidłowe wykonywanie usług stanowiących
przedmiot umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do jednolitego umundurowania pracowników oraz do
wyposażenia ich w bezprzewodowe środki łączności.
Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania chronionych obiektów w sposób widoczny.

§7
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i cywilną:
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2.
3.

4.

5.

6.

a) za szkody wyrządzone przez osoby skierowane do wykonania zadań wynikających z
umowy,
b) za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez osoby
skierowane do wykonywania zadań należytej staranności przy wykonywaniu umowy.
Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy jedynie szkody rzeczywistej i nie obejmuje
utraconych przez Zamawiającego korzyści.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie
umowy spowodowane okolicznościami, których przewidzenie było niemożliwe i które
pozostają poza kontrolą Wykonawcy.
Wykonawca posiada ubezpieczenie, zgodnie z Polisą……………………………seria
……………………….Nr………………, na kwotę …………………….stanowiąca
załącznik nr 3 do umowy.
W przypadku wygaśnięcia polisy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca
zobowiązuje się do przedłużenia okresu ubezpieczenia, na taką samą lub wyższą wartość i
o takim samym zakresie, na cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz
przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia w
terminie do 7 dni po terminie obowiązywania dotychczasowej.
W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wynikającego
z pkt. 5 Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

§8
Umowa została zawarta na czas określony od 02 lipca 2013 roku do 02 lipca 2014 roku.

1.

2.

3.

4.

§9
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, na podstawie złożonej oferty wynosi
netto……….………..zł ( słownie:………..………..……..………………………………)
+…..% podatek VAT w kwocie ……………zł ( słownie:……………………………)
co daje kwotę brutto ………… zł (słownie…...................................................................).
Ustala się zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne za świadczoną usługę, w wysokości
netto……….……….. zł ( słownie:…………..……………………………….…) +…..%
podatek VAT w kwocie ……………zł ( słownie:……………………………..…)
co daje kwotę brutto ………… zł (słownie…..................................................................).
W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawki VAT stanowiącej składnik
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wynagrodzenie netto określone w umowie nie podlega zmianie z tytułu waloryzacji.

§ 10
1. Zapłata za usługę uiszczana będzie za okres miesiąca kalendarzowego na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
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4. W razie zwłoki w uiszczaniu należności, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo
naliczania ustawowych odsetek.

1.
2.
3.

4.

§ 11
Każda za Stron może odstąpić od umowy z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę
istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na zasadach określonych
w ust. 3, skutki określone w § 13 ust. 1 nie mają zastosowania, a Zleceniobiorcy
przysługuje wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.

§ 12
1. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje czynności określone
w załączniku nr 1 w sposób sprzeczny z treścią umowy, Zamawiający składa Wykonawcy
pisemne upomnienie z dokładnym wyszczególnieniem czynności wykonanych
nienależycie oraz z podaniem daty zaistnienia nieprawidłowości.
2. Wykonawca zapewni niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości wskazanych
w upomnieniu, jednak nie później nie później niż w okresie 2 dni od dnia doręczenia
upomnienia.
3. W przypadku braku lub zwłoki w usunięciu nieprawidłowości Zamawiający ma prawo
naliczyć kary umowne określone w § 13 niniejszej umowy.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§ 13
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy drugiej Strony,
ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego. W
sytuacji opisanej w § 3 pkt 6, wysokość kary umownej wynosić będzie 100 % wartości
wynagrodzenia miesięcznego.
W przypadku wykonania przez Wykonawcę zamówienia w sposób nienależyty,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej:
a) w wysokości 1 000,00 zł – za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia
usług lub przerwę w ich realizacji,
b) w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego za stwierdzenie rażących zaniedbań o
których mowa w § 12 pkt. 1 oraz dwukrotne powtórzenie się nieprawidłowości.
Jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu zamówienia będzie dłuższa niż 3 dni Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy.
Wszystkie kary umowne naliczone przez Zamawiającego podlegają kumulacji.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia.
Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego
wykonania przedmiotu umowy przekracza wartość kar umownych Zamawiający może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
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§ 14
Za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. przy świadczeniu usług, odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
§ 15
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają
wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów zarówno w trakcie trwania umowy,
jak i po jej rozwiązaniu.
2. Strony zobowiązują się do nie ujawniania wobec osób trzecich jakichkolwiek informacji
wiążących się z treścią umowy.
§ 16
bieżących

1. Osobami upoważnionymi do
kontakty z Wykonawcą po stronie
Zamawiającego są:
- Violeta Szymczak (tel. 506 110 440)
- Partycja Tyl (tel. 62/ 505 29 68)
2. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy
jest/są:
- ..........................................
- …………………………..
§ 17
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd
powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca

Zamawiający:

Załączniki do niniejszej umowy:
Zał. 1 - Szczegółowy zakres zadań oraz obowiązków Wykonawcy i pracowników ochrony.
Zał. 2 - Wykaz osób wykonujących Zamówienie – Załącznik nr 8 do SWIZ
Zał. 3 - Polisa ubezpieczeniowa
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Załącznik nr 1 do projektu umowy
Szczegółowy zakres zadań oraz obowiązków Wykonawcy i pracowników ochrony.
1. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz pracowników ochrony:
a) kontrola osób wchodzących na teren obiektu poprzez nakaz przejścia przez bramkę do
wykrywania metali lub za pomocą ręcznego wykrywacza metali ze szczególnym
uwzględnieniem celu przybycia, a w razie potrzeby udzielanie niezbędnych informacji
i kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Sądu,
b) sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionych obiektów sprzętu
i materiałów będących własnością Zamawiającego,
c) zapewnienie możliwości wjazdu i wyjazdu uprawnionym osobom i pojazdom na teren
parkingów sądowych ( obiekty wyposażone są w bramy wjazdowe i system kontroli
wjazdów – bramy uchylne),
d) zapobieganie wejściu na teren chronionych obiektów osobom usiłującym wnieść
przedmioty (materiały) niebezpieczne lub zabronione oraz zachowującym się
agresywnie poprzez podjęcie stosownych działań przewidzianych przepisami prawa,
e) zwracanie szczególnej uwagi na osoby wchodzące i przebywające na terenie
chronionych obiektów, a nie przejawiające potrzeby załatwienia konkretnej sprawy
lub usiłujące pozostawić wniesione przedmioty,
f) zwracanie uwagi na postój pojazdów w pobliżu obiektów, których obecność może
zagrażać bezpieczeństwu obiektu, a także na inne wydarzenia naruszające spokój
i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do obiektów. W celu przywrócenia
porządku korzystanie z pomocy Policji,
g) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń
bezpieczeństwa i porządku na terenie chronionych obiektów,
h) w sytuacjach zagrożenia procesu ochrony wzywanie patrolu interwencyjnego w celu
wsparcia ochrony oraz w razie konieczności powiadamianie Policji, Straży Pożarnej,
Pogotowia Ratunkowego,
i) podejmowanie stosownych działań w przypadku powstania nieprzewidzianego
zdarzenia losowego, reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne,
związane z istniejącymi w obiektach instalacjami, podejmowanie działań
zabezpieczających oraz powiadamianie wskazanego pracownika Zamawiającego
i właściwych służb w przypadku stwierdzonych awarii, włamania, pożaru itp.
j) w dniach urzędowania otwieranie wejść i bram wjazdowych do budynków Sądu i ich
zamykanie w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym,
k) przestrzeganie, aby poza godzinami urzędowania na terenie obiektów nie przebywały
osoby i pojazdy nieposiadające stosownych upoważnień,
l) dokonanie obchodu obiektów po zakończeniu godzin urzędowania i zamknięciu
obiektów ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń dostępnych interesantom,
m) nadzór nad obiegiem kluczy do pomieszczeń znajdujących się na terenie obiektów
oraz prowadzenie książki wydawania kluczy,
n) po zakończeniu godzin urzędowania dokonanie obchodu obiektu i sprawdzenie:
− stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb,
− prawidłowości zamknięcia drzwi i okien, stanu oświetlenia, sanitariatów ( czy
pozakręcane są kurki i zawory, powyłączane urządzenia nagrzewające wodę),
− czy powyłączane i zabezpieczone są urządzenia elektryczne oraz pozamykane
okna i wygaszone oświetlenie,
− stanu ogrodzenia, zamknięcia bram wjazdowych i furtek, stanu zewnętrznego
oświetlenia,
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− stanu załączenia systemów alarmowych.
o) bieżące prowadzenie książki przebiegu służby, w której odnotowuje się objęcie
i zdanie dyżuru oraz wszelkie informacje związane z pełnionym dyżurem –
Zamawiający ma w każdej chwili prawo wglądu i zapoznania się z jej treścią oraz
możliwość wnoszenia uwag i zastrzeżeń,
p) całodobowe monitorowanie sygnałów z lokalnych systemów alarmowych
zainstalowanych w obiektach Zamawiającego ( system sygnalizacji włamania i
napadu, system sygnalizacji alarmów pożarowych), a w razie konieczności
informowanie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego zwłaszcza
w przypadku:
− kradzieży lub przywłaszczenia mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku;
− prób unieruchomienia lub zdezorganizowania funkcjonowania chronionego
obiektu;
− pożaru i innych niebezpieczeństw, w tym klęsk żywiołowych;
− zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w chronionym obiekcie.
q) całodobowa ochrona nieruchomości przy użyciu monitoringu wizyjnego i
przeglądanie danych z kamer zainstalowanych na nieruchomościach, w szczególności:
− całodobowe czuwania nad obiektami Zamawiającego poprzez podgląd do
systemu monitoringu, reagowanie na zdarzenia i ich przekazywanie osobom
upoważnionym lub odpowiednim instytucjom,
− przechowywania wszystkich nagrań z systemu monitoringu na twardym dysku
przez okres nie krótszy niż 28 dni. Ponadto wszystkie interwencje muszą zostać
zapisane przez Wykonawcę na osobnych nośnikach - płytach DVD.
r) zapewnienie możliwość skorzystania w każdym czasie z pomocy patrolu
interwencyjnego, złożonego z osób posiadających co najmniej licencję pracownika
ochrony fizycznej I stopnia, pozostającego w gotowości do podjęcia natychmiastowej
reakcji na wezwanie pracowników ochrony lub upoważnionego pracownika
Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji grupy interwencyjnej do 15 minut od
momentu wezwania,
s) uzyskanie zgody Prezesa Sądu na udostępnienie do przeglądu zapisanych w systemie
CCTV obrazów,
t) niezwłoczne informowanie Oddziału Administracyjnego Sądu o wszelkich brakach
lub naruszeniach odnośnie stanu zabezpieczenia mienia na ochranianych obiektach
oraz o wszelkich awariach urządzeń oraz sprzętu na tym terenie,
u) wykonywanie innych czynności uzgodnionych przez strony umowy w trakcie jej
trwania, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania lub
będą konieczne do wykonywania w związku ze zmianą przepisów, określone pisemnie
aneksem do umowy.
2. Pracownicy ochrony wyznaczeni przez Wykonawcę do wykonywania zadań
w chronionych obiektach zobowiązani są ponadto:
a) znać topografię chronionego obiektu – rozkład pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp,
b) znać rozmieszczenie i posiadać umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu,
instalacji ppoż, zaworów głównych,
c) znać zapisy rozdziału 6 – Środki ochrony fizycznej osób i mienia ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz U z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 ) oraz
przepisy wykonawcze.
d) ściśle przestrzegać dyscypliny pracy i zasad należytego zachowania się na służbie oraz
dbać o swój wygląd zewnętrzny.
3. Pracownicy ochrony będą uprawnieni do:
a) ustalenia uprawnień osób do przebywania na terenie i w obiektach chronionych,
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4.

5.
6.

7.

b) wezwania osób do opuszczenia terenu chronionego obszaru lub obiektu
w przypadku stwierdzenia zakłócenia porządku lub braku uprawnień do przebywania
na terenie lub w obiekcie,
c) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania
tych osób Policji,
d) stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust.2
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( t.j. Dz.U z 2005 Nr 145
poz. 1221 ze zm.), w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu
ataku na pracownika ochrony.
Pracownikom Wykonawcy nie wolno:
a) wyłączać komputerów pracujących po godzinach urzędowania – o zaistniałym fakcie
należy powiadomić Informatyka Sądu,
b) przyjmować korespondencji oraz przesyłek kierowanych do Zamawiającego.
Pracownicy ochrony winni być jednakowo umundurowani, tak aby możliwa była ich
identyfikacja.
Wykonawca oraz pracownicy ochrony przez niego wyznaczeni mają obowiązek
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu.
Wykonawca na własny koszt zapewni pracownikom realizującym przedmiot umowy
przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy
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