„Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów i mienia Chemwik sp. z o. o.”

Załącznik nr 10 do SWZ

Opis Przedmiotu zamówienia:
„Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów i mienia Chemwik sp. z o. o.”
Zakres przedmiotu zamówienia: obejmuje wykonanie usługi ochrony zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r ( Dz. U. z 2020 poz. 838 t.j. z dnia 12.05.2020r.) (zwanej dalej
„UOOM”) polegającej na:
1) Bezpośrednia ochrona fizyczna 1-go obiektu - CHEMWIK sp. z o.o „Oczyszczalnia Ścieków
„Kapuściska” przy ul. Toruńskiej 324a w Bydgoszczy podlegającej obowiązkowej ochronie, polegającej na
stałym, całodobowym dozorze sygnałów przesyłanych z elektronicznego systemu antywłamaniowego,
połączonego z systemem kamer telewizji użytkowej na obiektach zamawiającego w Bydgoszczy przez jednego
pracownika (fizyczny pobyt pracownika ochrony na terenie oczyszczalni ścieków) oraz podjęcie stosownych
działań przez GI na wezwanie pracownika ochrony lub osób upoważnionych.
2) Całodobowy stały dozór sygnałów alarmowych przesyłanych gromadzonych i przetwarzanych w

elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych zamontowanych w 17 obiektach położonych na
terenach byłego ZACHEMU, podłączonych do centrali Wykonawcy droga radiową lub przewodową i
podjęcie stosownych działań przez patrol Grupy Interwencyjnej w przypadku naruszenia systemu.
- przepompownia ścieków „GK – Gruba Kaska” ul. Nenckiego - obiekt nr 4970;
- przepompownia ścieków ul. Falkowskiego – obiekt nr 2104;
- przepompownia ścieków + ujęcie wody pitnej ul. Matuszewskiego;
- przepompownia ścieków „B” ul. Wulffa – obiekt nr 198;
- przepompownia ścieków ul. Łukasiewicza – obiekt nr 17;
- przepompownia ścieków ul. Hutnicza – obiekt nr 4;
- przepompownia ścieków ul. Elektryczna – obiekt nr 408;
- przepompownia ścieków – Rejon CSN – obiekt nr K1 – CSN;
- studnia wody przemysłowej ul. Matuszewskiego – obiekt nr W4-S10b;
- studnia wody przemysłowej ul. Falkowskiego / Dziatkiewicza – obiekt nr W4-S24;
- studnia wody przemysłowej ul. Toruńska/Przyłubska – obiekt nr 16/900;
- studnia wody przemysłowej ul. Toruńska/Przyłubska – obiekt nr 17/900;
- 5 studni wody pitnej.
3) Wzmocnienie ochrony fizycznej dodatkowo o jednego pracownika ochrony na obiektach Chemwik Sp. z
o.o. w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego na dodatkowe polecenie
Prezesa Spółki w wymiarze 12rb/h. Ilość godzin może ulec zmianie w zależności od uzasadnionych potrzeb
Zamawiającego.
Ogólna instrukcja pełnienia służby na obiektach CHEMWIK sp. z o.o..
1. Przyjmowanie i zdawanie służby.
a) Służba ochronna pełniona jest całodobowo w cyklu 12-to godzinnym.
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b) Podczas przyjmowania służby pracownik ochrony ma obowiązek:
−

przyjąć dokumentację ochrony zgodnie z wykazem;

−

zapoznać się ze sprawnością technicznych urządzeń wspomagających;

−

sprawdzić i przyjąć klucze od pomieszczeń służbowych porównując ich stan z „Książką
wydawania kluczy” i „Wykazem osób upoważnionych do pobierania kluczy”; o ile taka
obowiązuje na ochranianym obiekcie;

−

przyjąć wyposażenie miejsca pełnienia służby zgodnie ze spisem inwentarza;

−

dokonać stosownego zapisu w DZIENNIKU SŁUŻBY dotyczącego stanu dokumentacji,
wyposażenia oraz technicznych urządzeń wspomagających;

−

udokumentować zdanie i przyjęcie służby (podpisać DZIENNIK SŁUŻBY).

c) Pracownik ochrony obejmujący służbę powinien być trzeźwy i wypoczęty.
d) W przypadku, kiedy pracownik ochrony przyjmujący służbę jest w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu lub innego podobnie działającego środka, pełniący służbę ma bezwzględny obowiązek:
−

nie dopuścić do przekazania obowiązków służbowych;

−

natychmiast powiadomić o tym fakcie przedstawiciela Wykonawcy oraz osobę odpowiedzialną
za ochronę z ramienia Zamawiającego;

−

wykonywać w dalszym ciągu wszystkie czynności wynikające z pełnionej służby do czasu
zmiany przez innego pracownika ochrony;

−

pozostać na posterunku w pełnym umundurowaniu;

−

sporządzić pisemną notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia.

2. Umundurowanie, wyposażenie pracownika ochrony w czasie pełnienia służby:
a) Pracownicy ochrony na obiektach Zamawiającego pełnią służbę w jednolitym umundurowaniu z
oznaczeniami firmy.
b) Pracownicy ochrony pełniący służbę powinni:
−

posiadać w widocznym miejscu przypięty ( zawieszony) identyfikator;

−

dbać o czystość i schludność wyglądu zewnętrznego.

3. Wyposażenie pracownika ochrony:
a) kajdanki stalowe;
b) pałka wielofunkcyjna obronna;
c) telefon komórkowy;
d) bezprzewodowy pilot napadowy;
e) pojemnik z gazem pieprzowym;
f) opatrunek indywidualny – 3 szt.
4. Zadania i obowiązki pracownika ochrony w czasie pełnienia służby:
a) Monitorowanie ochranianych obiektów polega na obserwacji przez pracownika ochrony obrazu z
kamer systemu telewizji przemysłowej, a w przypadku stwierdzenia niepożądanych zjawisk
zobrazowanych na monitorach – podjęcie stosownych działań.
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b) Dokumentowanie wszelkich zdarzeń podczas pełnienia służby w DZIENNIKU SŁUŻBY, a w
przypadku zdarzeń szczególnych, sporządzenie oddzielnej notatki;
c) Nadzór nad wjeżdżającymi (wyjeżdżającymi) pojazdami na teren (z terenu) obiektu polegający na
kontroli uprawnień do wjazdu;
d) W przypadku wjazdu pojazdu nieuprawnionego pracownik ochrony ma obowiązek podjąć stosowne
działania łącznie z wezwaniem grupy interwencyjnej (GI) czy policji.
5. Postępowanie pracownika ochrony w przypadku zdarzeń szczególnych:
a) W przypadku powstania pożaru na obiekcie lub w rejonie ochranianego obiektu pracownik ochrony ma
obowiązek:
−

powiadomić Państwową Straż Pożarną o zdarzeniu;

−

ściśle współdziałać w tym zakresie ze służbą dyspozytorską, szczególnie po godzinach
służbowych (zakończeniu pracy);

−

po godzinach służbowych przyjąć „na siebie” jednostki ratownicze i skierować je w rejon
zagrożenia.

b) W przypadku zaistnienia zdarzeń mających znamiona włamania lub sabotażu pracownik ochrony ma
obowiązek:
−

wezwać Grupę Interwencyjną (GI);

−

powiadomić policję;

−

powiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego;

−

w miarę możliwości zabezpieczyć rejon zdarzenia przed dostępem osób postronnych nie
opuszczając rejonu pełnienia służby.

6. Uprawnienia pracownika ochrony w czasie pełnienia służby:
a) Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:
−

ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

−

wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku Stwierdzenia braku
uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia
zakłócania porządku;

−

ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób
stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a
także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;

−

użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w postaci;

−

użycia siły fizycznej w postaci technik transportowych, obronnych, obezwładniających;

−

użycia kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, ręcznych chemicznych miotaczy
środków obezwładniających.

b) Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony osób i mienia jest obowiązany:
−

posiadać przy sobie legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony oraz okazywać ją na
żądanie osoby, której czynności dotyczą w taki sposób aby zainteresowany miał możliwość
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odczytać i zanotować imię i nazwisko pracownika ochrony, numer legitymacji, dane podmiotu
wystawiającego oraz zapoznać się z treścią pouczenia.
−

powyższe nie dotyczy gdy: osoba wobec, której wykonywane są czynności, swoim
zachowaniem w sposób oczywisty zagraża życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innych
osób albo dobrom powierzonym ochronie.

c) Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony obszarów, obiektów i urządzeń
podlegających obowiązkowej ochronie korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym
dla funkcjonariuszy publicznych.
7. Odpowiedzialność karna:
d) Pracownikowi ochrony podczas pełnienia służby ZABRANIA SIĘ:
−

opuszczania miejsca pełnienia służby z wyjątkiem sytuacji:
•

bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;

•

udzielania bezpośredniej pomocy rannym lub poszkodowanym;

•

innych wyszczególnionych, uzasadnionych okoliczności wynikających z obowiązków i
instrukcji pełnienia służby;

−

spania;

−

zdejmowania umundurowania;

−

palenia tytoniu (dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych);

−

spożywania napojów alkoholowych lub środków podobnie działających;

−

przyjmowania osób postronnych w miejscu pełnienia służby.

8. Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił
obowiązku, naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka podlega karze pozbawienia wolności do
lat 5 ( Dz. U. z 2020 poz. 838 t.j. z dnia 12.05.2020r.)

