
Załącznik nr 4 do IWZ D -  213 -1 /19 
UMOWA D - 213-1/19

zawarta w dniu listopada 2019r. pomiędzy:

1. Sądem Rejonowym w Puławach, ul. Lubelska 7, 24 - 100 Puławy 
zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez 
Iwonę Wójcik- Dyrektora Sądu

a

zwanym w dalszym tekście „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych, wyboru Wykonawcy -  została zawarta 
umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w postaci:
a) stałego całodobowego dozoru obiektu znajdującego się w Puławach 

przy ul. Lubelskiej 7, realizowanego przez jednego pracownika ochrony, 
we wszystkie dni w roku, w tym również w soboty, niedziele i święta, z 
zapewnieniem stałej łączności radiowej pracownika z SDiMA.

b) stałego dozoru obiektu znajdującego się w Puławach przy 
Al. Partyzantów 6A, realizowanego przez jednego pracownika ochrony, 
we wszystkie dni urzędowania sądu w godzinach 700 -  1600 i w miarę 
potrzeb po godz. 16:00 z zapewnieniem stałej łączności radiowej 
pracownika z SDiMA. W przypadku przedłużania się czynności sądu 
lub prokuratury ponad zakreślony czas ochrony, pracownik ochronny 
na żądanie pozostaje na stanowisku, do odwołania.

c) pełnienia czynności związanych z powiadamianiem radiowym 
z dozorowanych obiektów położonych w Puławach przy ul. Lubelskiej 7, 
przy Al. Partyzantów 6A i Al. Królewska 7 (lub inna lokalizacja na 
terenie Puław) zainstalowanymi systemami powiadamiania radiowego 
oraz zapewnienie ciągłej obsługi systemu SWiN i PPOŻ systemem 
powiadamiania radiowego na SDiMA

d) zapewnienie w przypadku pobudzenia systemu SWiN bądź PPOŻ -  
interwencji grup szybkiego reagowania - zgodnie z zapisami zał. nr 1 do 
IWZ.

e) zapewnienie serwisu i napraw systemów alarmowych SWiN 
w budynku przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach oraz SWiN i PPOŻ 
w Puławach przy al. Partyzantów 6A i Al. Królewska 7 (lub inna 
lokalizacja na terenie Puław);
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f) konserwacji systemów alarmowych, SWiN w budynku przy 
ul. Lubelskiej 7 w Puławach oraz SWiN i PPOŻ w Puławach 
Al. Partyzantów 6A i Al. Królewska 7 (lub inna lokalizacja na terenie 
Puław);

g) gotowości do świadczenia usługi ochrony fizycznej, z przejściem na 
żądanie Zamawiającego w ochronę fizyczną pełnioną przez jednego 
pracownika

h) Konwojowanie wartości pieniężnych w kwocie nie przekraczającej 
1 jednostki obrachunkowej, wraz z pracownikiem Zamawiającego, 
zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o ochronie osób i mienia 
z dnia 22.08.1997r. (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2142) oraz Rozporządzeniu 
MSWiA w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna 
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 
(j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 793), wraz z pracownikiem sądu, realizowana: - 
codziennie w dni robocze Sądu od poniedziałki do piątku w godz. 1315- 
1320 (lub w godzinach 1445- 1500) oraz dodatkowo w robocze wtorki o 
godzinie 845, realizowane przez uprawnionych pracowników ochrony, 
stosownie wyposażonych oraz przy użyciu odpowiednio 
przygotowanego samochodu, na trasie: Sąd Rejonowy w Puławach -  
PEKAO SA, Al. Partyzantów 8 w Puławach - w przypadku zmiany 
umowy o prowadzenie rachunku bankowego, może nastąpić zmiana 
lokalizacji transportu pracownika Sądu, jednakże będzie to również 
bank na terenie m. Puławy;

i) obsługi szatni w budynkach w Puławach ul. Lubelska 7, Al. Partyzantów 
6A, w okresie 01.12.2019 - 31.03.2020 i 01.10.2020 - 30.11.2020r.

z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian organizacyjnych obejmujących 
Sąd Rejonowy w Puławach, Zamawiający może w każdej chwili 
jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez prawa do 
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu, w całości lub 
w zakresie dotyczącym poszczególnych lokalizacji.
Zamawiający przewiduje uruchomienie Kuratorskiego Ośrodka Pracy z 
Młodzieżą w lokalizacji Al. Królewska 7, przewidywany termin 01.12.2019r. 
lub inna lokalizacja na terenie Puław. Wszystkie usługi przewidziane dla 
lokalizacji Al. Królewska 7 lub innej na terenie Puław, będą realizowane, 
rozliczane i opłacane po wcześniejszym odrębnym zgłoszeniu.

2. Ochrona obiektów realizowana będzie zgodnie z przepisami prawa, zapisami 
IWZ i załączników do niej, z „Opisem usługi ochronnej obiektów Sądu 
Rejonowego w Puławach”, stanowiącą zał. nr 1u do umowy oraz 
wewnętrznymi szczegółowymi procedurami postępowania opracowanymi 
przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego przed przejęciem 
obiektów pod ochronę przez Wykonawcę.

3. Dozór każdego obiektu realizowany będzie przez jednego pracownika ochrony 
na jednym obiekcie w następującym systemie:

ul. Lubelska 7 w Puławach
- całodobowo we wszystkie dni w roku, w tym również w soboty, niedziele i 
święta

Al. Partyzantów 6A w Puławach
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- w godzinach 7:00 -  16:00 i w miarę potrzeb w godz. 16:00 -  19:00 we 
wszystkie dni urzędowania sądu
z zastrzeżeniem, że na skutek dyspozycji pracownika odpowiedzialnego za 
nadzór, ochrona może zostać zakończona wcześniej, z wynagrodzeniem za 
czas faktycznie świadczonej usługi.

4. Pracownicy ochrony zobowiązani są do:
- pełnienia służby w wyznaczonym miejscu i czasie
- wykonywania czynności z należytą starannością
- występowania w umundurowaniu, umożliwiającym identyfikację firmy, jak 
również nosić identyfikator
- działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- zachowania powściągliwości i powstrzymania się od poufałości w stosunku 
do osób trzecich
- interweniowania w sposób zdecydowany, ale bez przekraczania norm taktu 
i kultury
- kontrolowania wynoszonych urządzeń i sprzętu
- prowadzenia książki dyżurów, w której winny być wpisywane informacje 
o objęciu i zakończeniu dyżuru oraz wszystkie zdarzenia zaistniałe w trakcie 
pełnienia dyżuru,
- przeciwdziałanie handlowi obnośnemu na terenie dozorowanych obiektów,
- niezwłoczne informowanie osób upoważnionych ze strony Zamawiającego 
w przypadku powstania zagrożenia dla osób lub mienia.

4a. Pracownicy szatni zobowiązani są do:
- przyjmowania garderoby, a także innych rzeczy (parasole, torby, plecaki- 
zwane dalej „mieniem”) do szatni oraz ich wydawania
- wydawania bloczka numerowego, pod którym zostało umieszczone mienie 
w czasie przyjmowania go do szatni,
- wydawania powierzonego mienia na podstawie otrzymanego bloczka 
numerowego
- sprawdzania szatni przed objęciem i po zakończeniu dyżuru, obejmujące 
zgodność powieszenia bloczków numerowych z numeracją na wieszakach, 
nieodebranych rzeczy czy pakunków pozostawionych przed rozpoczęciem 
pracy szatni
- powiadamiania Zamawiającego o przypadkach stwierdzenia kradzieży 
mienia lub przypadkach pobrania mienia bez bloczka numerowego,
- w przypadkach zagubienia bloczka numerowego -  przeprowadzenia 
wywiadu co do charakterystycznych cech garderoby oddanej na 
przechowanie, zawiadomienia pracownika Zamawiającego i w jego obecności 
spisania protokołu zdarzenia- wraz z danymi osoby odbierającej garderobę
- ochrony powierzonego mienia przed kradzieżą i zniszczeniem
- w przypadku zakłócenia porządku do współpracy z osobą sprawującą 
ochronę w danym budynku.

5. Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu pod względem 
ppoż. przed oddaniem pod dozór Wykonawcy. Stan zabezpieczenia obiektu 
zostanie opisany przez Wykonawcę w sporządzonym przez niego protokole 
przyjęcia obiektu.
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6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę pełnienia czynności związanych 
z powiadamianiem radiowym oraz stałej łączności radiowej pracownika 
ochrony z SDiMA zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1954).

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, a także 
chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych czynności i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłową realizację.

8. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy złoży wykaz osób, 
przewidzianych do realizacji umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2u do umowy.

Wszystkie osoby, świadczące usługę ochrony w imieniu Wykonawcy muszą 
spełniać określone w IWZ wymagania co do wpisu na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony oraz będą w stanie fizyczno - psychicznym 
pozwalającym na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia 
i zostanie to potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, którego 
kopia zostanie przedłożona na żądanie Zamawiającego. Ze względu na 
obsługę urządzeń do prześwietlania bagażu podręcznego, pracownicy 
pełniący służbę w budynkach w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 i Al. 
Partyzantów 6A, muszą posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające 
do pracy z narażeniem na promieniowanie jonizujące, przeprowadzone przez 
uprawnionego lekarza. Dostarczenie zaświadczeń lekarskich przed 
rozpoczęciem pracy jest warunkiem dopuszczenia danej osoby do 
pełnienia służby w w/w miejscach.

Osoby te muszą być również przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń do 
prześwietlania bagażu użytkowanych w Sądzie. Na potwierdzenie
przeprowadzenia szkolenia, Wykonawca przedłoży zaświadczenia wystawione 
przez uprawnione do tego osoby/instytucie. Zaświadczenia musza być 
dostarczone do Zamawiającego przed rozpoczęciem służby przez 
pracowników.

Powyższe badania i szkolenia organizuje i przeprowadza Wykonawca na 
własny koszt.

Wykaz powyższy Wykonawca będzie aktualizował na bieżąco, niezwłocznie 
przekazując Zamawiającemu w formie pisemnej informacje o zmianach. 
Osoby nie wymienione w wykazie, lub odnośnie których Wykonawca mimo 
żądania nie przedłożył opisanego wyżej zaświadczenia, nie zostaną przez 
Zamawiającego dopuszczone do świadczenia usługi.
W przypadku nie zachowania przez Wykonawcę warunku dotyczącego 
zatrudnienia osób świadczących usługi ochrony fizycznej na podstawie umowy 
o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości w wysokości 1 % 
wynagrodzenia ofertowego w danej pozycji dot. ochrony fizycznej za każdy 
dzień w opóźnieniu udokumentowania wymaganej formy zatrudnienia, a w 
przypadku opisanym w § 6 pkt 3 może być podstawą rozwiązania umowy z 
winy Wykonawcy.
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9. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób uprawnionych do wchodzenia 
do budynku poza godzinami urzędowania sądu. Wykaz ten Zamawiający 
będzie aktualizował na bieżąco, niezwłocznie przekazując Wykonawcy w 
formie pisemnej informacje o zmianach.

10.  Wykonawca może powierzyć wykonanie usługi innym osobom i instytucjom 
tylko w zakresie określonym w złożonej ofercie, ponosząc odpowiedzialność 
w zakresie usług świadczonych przez podwykonawcę tak, jakby sam 
wykonywał daną usługę.

11. Wnoszenie przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu jest 
niedopuszczalne, a materiały tego typu (noże, gaz, broń, butelki, scyzoryki 
itp.) muszą zostać zabezpieczone w depozycie. Zabezpieczenie przedmiotów 
-  materiałów niebezpiecznych, co do których obowiązuje zakaz ich wnoszenia 
do Sądu, leży po stronie Wykonawcy i to on ponosi odpowiedzialność za 
rzeczy przyjęte przez siebie w przechowanie w depozyt), w tym także 
odpowiada za ich utratę lub uszkodzenie. Wykonanie przez Wykonawcę 
obowiązku zatrzymania rzeczy niebezpiecznych w depozycie powinno 
nastąpić w sposób, który zapewni pełną realizację tego obowiązku, a 
jednocześnie jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
postanowieniami umowy.

12. Usługa ochrony fizycznej nie może być świadczona przez osobę figurującą w 
Krajowym Rejestrze Karnym.

§ 2
WYNAGRODZENIE

1. Za prawidłowo wykonaną usługę Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie w wysokości podanej przez Niego w ofercie.

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie systemem miesięcznym, zgodnie 
z formularzem ofertowym i cenowym. Wynagrodzenie będzie obejmowało 
wyłącznie usługi wykonane w danym miesiącu. Usługi wykonywane inaczej niż 
co miesiąc/pełny miesiąc, rozliczane będą stosownie do ich realizacji 
(konserwacja, nieuzasadnione podjazdy grupy, konwoje pracownika). 
Wynagrodzenie za obsługę szatni oraz ochronę po godz. 16:00 rozliczane 
będzie zgodnie z liczbą faktycznie pełnionych godzin obsługi, na podstawie 
przedłożonych przez Wykonawcę zestawień czasu pracy, zgodnie ze stawką 
określoną przez Wykonawcę w ofercie, na podstawie wykazu stanowiącego 
załącznik 5u do umowy

3. Wynagrodzenie za nieuzasadnione podjazdy grupy interwencyjnej z przyczyn 
leżących po stronie zamawiającego wymaga złożenia kopii protokołów wg zał. 
nr 4u do umowy.
Wynagrodzenie za ochronę dodatkową (na żądanie) wymaga złożenia wykazu 
godzin dodatkowo świadczonej usługi ochrony fizycznej w formie wykazu 
stanowiącego załącznik 5u do umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w zakresie w/w usług. 
Wynagrodzenie za w/w opisane usługi nie zostało objęte kwotą określoną 
w § 2 pkt 6.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji - Usługi wskazane w załączniku nr 1 
do Istotnych Warunków Zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia odnośnie 
Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą świadczone będą od dnia 
wskazanego przez Zamawiającego do dnia 30.11.2020r. Rozliczenia i 
płatność będą realizowane za faktycznie wykonane usługi.

4. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, na podstawie faktur zawierających 
stawkę podatku VAT obowiązującą w chwili realizacji usługi, w ciągu 21 dni od 
ich otrzymania przez zamawiającego, płatne przelewem na wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.

5. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługiwać 
będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

6. Kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej
umowy nie może przekroczyć kwoty ............................  zł netto,
.................................  (słownie:
..................................................................................... 00/100) złotych brutto za
czynności wymienione w poz. 1 - 1 1  formularza ofertowego, przez cały okres 
jej obowiązywania, zastrzeżeniem § 2 pkt 3 niniejszej umowy.

§3
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań określonych w § 1 umowy, nastąpi 
przez zapłatę kar umownych.

2. Kary te będą stosowane i naliczane w następujących wypadkach 
i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt 6 umowy za 
każdy dzień opóźnienia w wykonaniu swojego zobowiązania
- w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt 6 umowy -  
w przypadku rozwiązania umowy wskutek okoliczności za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca.
- w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt 6 umowy- za 
każdy dzień opóźnienia w złożeniu wykazu opisanego w § 1 pkt 8 umowy.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 10 % wartości całości usługi w danym miesiącu.

4. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
przekraczającego wysokość kar umownych.
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§ 4

NADZÓR MERYTORYCZNY

1. Strony ustalają, że osobą upoważnioną do przyjmowania w imieniu
Wykonawcy uwag i wniosków zgłaszanych przez Zamawiającego w związku 
z realizacją niniejszej umowy oraz do sprawowania nadzoru merytorycznego 
nad jej realizacją jest ................................

2. Zamawiający wyznacza ze swej strony:
a) jako osoby upoważnione do przekazywania uwag oraz zaleceń 

dotyczących ochrony obiektu -  Jacek Mogielnicki, Dorota Skibińska
b) jako osoby upoważnione do aktualizowania wykazu osób uprawnionych 

do wejścia lub wjazdu na teren chroniony -  Jacek Mogielnicki, Dorota 
Skibińska

c) jako osoby upoważnione do przekazywania innych uwag oraz zaleceń 
o ile nie będą one miały ujemnego wpływu na stan bezpieczeństwa 
chronionego obiektu -  Jacek Mogielnicki, Dorota Skibińska

d) przeprowadzania kontroli prawidłowości interwencji patrolu -  Jacek 
Mogielnicki, Dorota Skibińska

§ 5

INNE ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się do aktywnego udziału w każdorazowych pracach 
planowanych przez Zamawiającego związanych z aktualizacją dokumentacji 
dotyczących ochrony omawianego obiektu. O zamierzonych pracach 
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę z co 
najmniej 3 -  dniowym wyprzedzeniem.

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
związanych z realizacja niniejszej umowy oraz uzyskanych w trakcie jej 
realizacji, za wyjątkiem informacji powszechnie znanych oraz tych do 
ujawniania których Strony są zobowiązane na podstawie przepisów prawa.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji dotyczących dozorowanych obiektów oraz innych informacji 
związanych z działalnością Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy, 
a także po jej wygaśnięciu.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie i zaniechanie osób, 
którymi posługuje się w ramach wykonywania niniejszej umowy, jak również 
za zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, co do których osoby, którymi 
posługuje się Wykonawca, mogły powziąć wiadomość w związku z 
wykonywaniem czynności objętych zakresem niniejszej umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom właściwych 
warunków bhp i ppoż, udostępniania dla ich potrzeb urządzeń sanitarno -  
higienicznych.

6 . W przypadkach kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych Wykonawca 
zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o powstałym wypadku
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oraz uczestnictwa w komisji badającej okoliczności wypadku oraz oceniającej 
wysokość poniesionych z tego tytułu strat.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez 
pracowników Wykonawcy i osoby działające na zlecenie Wykonawcy 
powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane niezachowaniem 
należytej staranności przez jego pracowników.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom 
trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy przez jego 
pracowników i osoby działające na zlecenie Wykonawcy.

10. Umowa niniejsza nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i podlega realizacji od dnia 
01 grudnia 2019r. do dnia 30 listopada 2020r.

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Wypowiedzenie skierowane będzie na adresy wymienione 
w komparycji umowy, chyba że strona zmieni adres, do którego notyfikacji jest 
zobowiązana w terminie 7 dni pod rygorem uznania kierowanej 
korespondencji na poprzedni adres ze skutkiem doręczenia.

3. W sytuacji nienależytego lub niewykonywania przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze 
skutkiem natychmiastowym.

4. Strony zobowiązują się do rozstrzygania spraw spornych metodą negocjacji. 
W przypadku nie usunięcia rozbieżności stanowisk w terminie jednego 
miesiąca, spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą na drodze sądowej.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego, zaś w sprawach formalnoprawnych przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą następować w formie pisemnych 
oświadczeń pod rygorem nieważności.

7. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
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w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) w przypadku wzrostu kosztów spowodowanych wzrostem wynagrodzenia 
minimalnego o co najmniej 5%, za wyjątkiem wzrostu co do którego 
Wykonawca posiadał wiedzę na dzień składania oferty

b) w przypadku wzrostu kosztów spowodowanych wzrostem stawki godzinowej 
dla umów - zlecenia i umów o dzieło o co najmniej 5%, za wyjątkiem wzrostu 
co do którego Wykonawca posiadał wiedzę na dzień składania oferty

c) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT
d) w przypadku, gdy wybranego wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w 

wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy.

e) W wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 
jego podwykonawców

8. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej 
umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla zamawiającego Sąd 
powszechny.

9. Integralną częścią umowy jest umowa powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.

10. Umowę niniejszą oraz załączniki do niej sporządzono w 2 egzemplarzach, po 
1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:
1u opis usługi ochronnej 
2u wykaz osób 
3u protokół konserwacji 
4u protokół z interwencji kontrolnej 
5u wykaz godzin

Zamawiający Wykonawca
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Załącznik nr 1 u do umowy D -  213 - 1/19

OPIS USŁUGI OCHRONNEJ 
INSTRUKCJA OCHRONY OBIEKTU 

SĄDU REJONOWEGO 
W PUŁAWACH

PODSTAWY DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Na podstawie umowy z dnia .... listopada 2019r. Sąd Rejonowy w Puławach, zwany dalej 
Zamawiającym powierza ochronę Sądu Rejonowego w Puławach, zwanego dalej obiektem, 
.....................................  zwanej dalej Wykonawcą

1. Wykonawca wykonywać będzie czynności ochronne w ramach uprawnień 
posiadanych przez jego pracowników.

2. Pracownicy ochraniający obiekt podlegają bezpośrednio Wykonawcy 
Zamawiający może wydać pracownikom ochrony specjalne dyspozycje 
z pominięciem Wykonawcy, pod warunkiem odnotowania ich w księdze raportów. 
Dyspozycje te będą wykonywane w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie 
umowy i nie kolidują z przepisami prawa.

ORGANIZACJA OCHRONY.

Czas pracy pracowników ochrony fizycznej na obiektach
- Puławy, ul. Lubelska 7:
całodobowo we wszystkie dni w roku, w tym również w soboty, niedziele i święta;
- Puławy, Al. Partyzantów 6A - pomieszczenia wynajmowane na potrzeby sądu:
we wszystkie dni urzędowania sądu (również w soboty pracujące, z innym dniem wolnym 
w zamian) w godzinach 7.00 - 16.00 i w miarę potrzeb w godz. 16.00 -  19.00.
W przypadku przedłużania się czynności sądu lub prokuratury ponad zakreślony czas 
ochrony, pracownik ochrony na żądanie pozostaje na stanowisku, do odwołania.
Pracownik może zakończyć służbę przed wyznaczonym czasem, o ile na terenie sądu nie 
znajdują się już interesanci ani pracownicy, a zgodę na wcześniejsze zakończenie służby 
wyrazi osoba odpowiedzialna za zamknięcie i uzbrojenie budynku.

WYPOSAŻENIE PRACOWNIKA OCHRONY

Każdy z pracowników, pełniących ochronę fizyczną, poza umundurowaniem 
i wyposażeniem wynikającym z Ustawy o ochronie osób i mienia, powinien być wyposażony 
w:
- ręczny wykrywacz metali
- stałą łączność z SDiMA
- sygnalizator (pilot/przycisk) napadowy
- system monitorowania pracownika (pilot/przycisk/alternatywne)

Ze względu na obsługę urządzeń do prześwietlania bagażu podręcznego, będących na 
gwarancji, pracownicy pełniący służbę w budynkach w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 
i Al. Partyzantów 6A, muszą posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy 
z narażeniem na promieniowanie jonizujące, przeprowadzone przez uprawnionego lekarza. 
Dostarczenie zaświadczeń lekarskich przed rozpoczęciem pracy jest warunkiem 
dopuszczenia danej osoby do pełnienia służby w w/w miejscach.
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Osoby te muszą być również przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń do prześwietlania 
bagażu użytkowanych w Sądzie. Na potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia, Wykonawca 
przedłoży zaświadczenia wystawione przez uprawnione do tego osoby/instytucje. 
Zaświadczenia muszą być dostarczone przez rozpoczęciem służby przez 
pracowników. Osoby te muszą być również przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń do 
prześwietlania bagażu. Na potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia, Wykonawca przedłoży 
zaświadczenia wystawione przez uprawnione do tego osoby/instytucje. Zaświadczenia 
muszą być dostarczone do Zamawiającego przed rozpoczęciem służby przez 
pracowników. Powyższe badania i szkolenia organizuje i przeprowadza Wykonawca na 
własny koszt.

W Sądzie Rejonowym w Puławach użytkowane są następujące urządzenia: 
ul. Lubelska 7 -  AutoClear 5333 
Al. Partyzantów 6 A- XIS 5335

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA OCHRONY.

Pracownik ochrony zobowiązany jest:

• Stawić się do pracy wypoczęty i bez dolegliwości medycznych,
• Nosić w widocznym miejscu identyfikator służbowy,
• Występować w umundurowaniu, umożliwiającym identyfikację wykonawcy
• Wobec osób trzecich zachowywać się powściągliwie i bez poufałości,
• Interweniować stanowczo, nie przekraczając ogólnie przyjętych norm taktu 

i kultury,
• Przestrzegać innych zasad wynikających z regulaminów wewnętrznych 

Zamawiającego

Kategorycznie zabrania się w czasie pracy:

• Spożywania alkoholu
• Przystępowania do pracy po spożyciu alkoholu,
• Spania
• Informowania osób postronnych o przebiegu służby i o zaistniałych zdarzeniach,
• Podejmowania podczas służby towarzyskich rozmów i dyskusji z innymi 

pracownikami obiektu lub klientami Sądu.

ZADANIA PRACOWNIKA OCHRONY.

Zadania ogólne.
1. Pełnienie funkcji prewencyjnych, reprezentacyjnych i informacyjnych, wzbudzanie 

u klientów i pracowników poczucia bezpieczeństwa. Zachowanie pracownika ochrony 
realizującego wymienione funkcje oraz interwencje powinno charakteryzować się 
taktem i kulturą osobistą, ale również zdecydowaniem w działaniu.

2. Strzeżenie mienia ruchomego i nieruchomego zgromadzonego w obiekcie, 
a w szczególności:

• Obserwowanie osób wchodzących do obiektu, przebywających w nim oraz 
zwracanie uwagi przede wszystkim na te, które swym zachowaniem lub 
wyglądem wzbudzają podejrzenie noszenia się z zamiarem dokonania 
przestępstwa (np. nietypowe bagaże, obszerne odzienie, zainteresowanie 
miejscami i wewnętrznymi procedurami, pospiesznie opuszczającymi teren, 
itp.)



3

• W uzasadnionych przypadkach reagowanie wobec tych osób poprzez 
przeglądanie bagażu. Przeglądanie to powinno następować w sposób 
dyskretny, tzn. w miejscach w których nie ma osób postronnych 
z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

• Przeciwdziałanie usiłowaniu dokonania kradzieży, włamania, napadu, czy 
sabotażu poprzez obezwładnienie sprawcy, jego ujęcie oraz odebranie broni 
lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

• Podejmowanie działań mających na celu minimalizację skutków zaistniałych
przestępstw oraz umożliwiających ustalenie sprawców
i odzyskanie utraconych wartości (m.in. przez zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia, ustalenie świadków, odnotowanie danych o sprawcach, ich ilości, 
rysopisach, wykorzystanych środkach transportu, kierunku oddalenia się.);

• Informowanie przełożonych oraz służb wewnętrznych Zamawiającego 
o zagrożeniach, zaistniałych zdarzeniach i podjętych czynnościach.

3. Kontrola i nadzór nad ruchem osobowym w obiekcie:
• Do obiektu mogą wchodzić osoby wezwane przez sąd, strony, uczestnicy 

postępowań sądowych i przygotowawczych, posiadający odpowiednie 
wezwania lub zawiadomienia, a także inne osoby, które wykażą potrzebę 
wejścia.

• Osoby upoważnione do przebywania w obiektach zarządzanych 
i dozorowanych przez Sąd Rejonowy w Puławach, zobowiązane są poruszać 
się wyłącznie w kierunku miejsca docelowego, określonego w wezwaniu 
/zawiadomieniu/.

4. Przeciwdziałanie próbom naruszania porządku publicznego na terenie obiektu, 
w szczególności przez zwracanie uwagi osobom niestosownie zachowującym się, 
zakłócającym spokój lub naruszającym inne postanowienia regulaminu 
porządkowego.

5. Przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa osobistego pracowników 
wymiaru sprawiedliwości w czasie wykonywania obowiązków służbowych na terenie 
chronionego obiektu.

6. Podejmowanie akcji ratowniczych w przypadku wystąpienia awarii technicznych lub 
innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, oraz informowanie o powyższych 
zdarzeniach i potencjalnych zagrożeniach stosownych osób i służb.

7. Wykonywanie na polecenie przełożonych i Zamawiającego, jak również 
z własnej inicjatywy czynności wynikających z zaistniałej sytuacji w obiekcie, 
a mających związek z bezpieczeństwem.

Zadania szczegółowe

1. Rozpoczynając pracę pracownik ochrony zobowiązany jest przeprowadzić lustrację 
obiektu.

2. Wejście każdej osoby na teren obiektu odbywa się wyłącznie przez bramkę do 
wykrywania metali, wraz ze sprawdzeniem bagażu za pomocą rentgena do 
prześwietlania bagażu.

3. Pracownik ochrony w czasie służby wykonuje czynności dozorujące i patrolowe oraz 
obsługuje bramkę do wykrywania metali i rentgen do prześwietlania bagażu. W 
przypadkach spraw karnych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa wyznacza 
strefę, po której mogą się poruszać tylko osoby związane z toczącym się procesem.

4. Pracownik ochrony utrzymuje stałą łączność z Dyspozytorem Stacji Dowodzenia 
i Monitorowania Alarmów, który w razie potrzeby może wysłać patrol interwencyjny w 
celu udzielenia wsparcia pracownikowi ochrony pełniącemu dyżur Sądzie.

5. Pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia: raportów służbowych, 
ewidencji czasu pracy
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6. O wszelkich nieprawidłowościach, bądź zdarzeniach jakie mogą nastąpić 
w czasie służby pracownik ochrony zobowiązany jest powiadomić Kierownictwo 
Sądu, oraz każdorazowo dowódcę zmiany

7. Pracownicy ochrony podporządkowani są kierownikowi obiektu, który odpowiedzialny 
jest za sporządzanie grafików służb, karty pracy, treści wpisów w książce oraz 
bezpośrednie kontakty z Zamawiającym, a ze strony Zamawiającego Prezesowi 
Sądu, Dyrektorowi Sądu lub osobie przez niego upoważnionej.

8. Kierownik egzekwuje również należytą realizację regulaminu. Do kontroli pełnienia 
służb przez pracowników ochrony upoważnieni są :
- Ze strony Wykonawcy każdorazowo dowódca zmiany i osoby upoważnione
- Ze strony Zamawiającego Dorota Skibińska, Jacek Mogielnicki

Czynności podejmowane przez grupę interwencyjną

1. Czynności podejmowane w godzinach urzędowania sądu:
W sytuacji zagrożenia, gdy pracownik ochrony fizycznej pełniący służbę na danym 
obiekcie, nie jest w stanie sam podjąć stosownych czynności, drogą radiową 
zawiadamia dyspozytora SDiMA o konieczności interwencji grupy. Po przybyciu na 
obiekt grupa podejmuje stosowne działania, mające na celu wprowadzenie porządku 
na obiekcie. W razie potrzeby interwencji policji, grupa niezwłocznie informuje 
dyżurnego policji o konieczności interwencji. Z interwencji grupy Wykonawca 
sporządza protokół, którego kopię przekazuje Zamawiającemu

2. Czynności podejmowane poza godzinami urzędowania
W przypadku otrzymania sygnału o wzbudzeniu SWiN i PPOŻ, grupa 
w wyznaczonym czasie przybywa na miejsce, kontaktując się jednocześnie 
z wyznaczonym pracownikiem Wykonawcy. Członkowie grupy wraz
z pracownikiem Wykonawcy sprawdzają stan obiektu, podejmując czynności 
stosowne do sytuacji, w tym w razie potrzeby zawiadamiając odpowiednie służby i 
wskazane osoby ze strony Zamawiającego. Patrol pozostaje na miejscu do czasu 
zwolnienia przez pracownika Wykonawcy, pozostającego na obiekcie.
Z każdej interwencji Wykonawca sporządza protokół, którego kopię przekazuje 
Zamawiającemu.

Szczegółowe zasady podejmowania przez grupę interwencyjną czynności opisanych w pkt. 1 
i 2 opracuje Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przedstawiając je niezwłocznie 
do akceptacji.

Ogólne zasady pełnienia służby:
1) Lubelska 7, Puławy:

Po opuszczeniu pomieszczeń i budynku przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach przez pracowników 
Sądu i Prokuratury oraz osób sprzątających, pracownik ochrony dokonuje uzbrojenia 
wszystkich stref za wyjątkiem strefy „Kasa” i „Kancelaria Tajna”, które są uzbrajane przez 
uprawnione osoby ze strony Zamawiającego. Następnie:

a) pracownik ochrony pełni służbę całodobowo w budynku w wyznaczonym miejscu, porusza 
się po korytarzach i ciągach komunikacyjnych, nie patroluje terenu przyległego do budynku -  
wymagane jest aby pracownik ochrony nie rzadziej niż co 2 godziny dokonywał kontroli 
budynku, polegającej na obchodzie ww. ciągów komunikacyjnych i korytarzy, czynność ta 
musi być potwierdzona do SDiMA;

b) w sytuacji uzbrojenia określonych pomieszczeń i opuszczeniu budynku przez 
pracowników Sądu i Prokuratury oraz osób sprzątających:
- w momencie uaktywnienia się alarmu włamaniowego w pomieszczeniach Sądu w 
piwnicach, na parterze i I piętrze, pobiera ze skrzynki klucze i udaje się w potencjalne 
miejsce włamania o czym powiadamia SDiMA, następnie dokonuje otwarcia pomieszczenia i
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w przypadku ujawnienia włamania podejmuje interwencję, po czym powiadamia Policję i 
Dyrektora Sądu lub innego uprawnionego pracownika, natomiast w przypadku fałszywego 
alarmu dokonuje zamknięcia pomieszczenia (w sytuacji wzbudzenia alarmu w Kasie, 
Kancelarii Tajnej lub Serwerowni natychmiast powiadamia telefonicznie pracownika Kasy, 
Kancelarii Tajnej lub Informatyka i oczekując na jego przybycie udaje się w rejon Kasy, 
Kancelarii Tajnej lub Serwerowni celem dokonania wstępnego sprawdzenia o czym 
powiadamia SDiMA; po przybyciu pracownika Sądu wspólnie dokonują otwarcia 
pomieszczenia i w przypadku ujawnienia włamania, pracownik ochrony podejmuje 
interwencję, po czym powiadamia Policję i Dyrektora Sądu lub innego uprawnionego 
pracownika, natomiast w przypadku fałszywego alarmu dokonują zamknięcia pomieszczeń)
-  po każdej interwencji pracownik ochrony sporządza protokół z interwencji/otwarcia 
pomieszczenia, zgłasza do SDiMA zakończenie interwencji, dezaktywuje alarm, uzbraja 
strefę;

- w momencie uaktywnienia się alarmu włamaniowego w pomieszczeniach Prokuratury w 
piwnicy oraz pomieszczeniach Prokuratury i Sądu na II piętrze, natychmiast powiadamia 
telefonicznie upoważnionego pracownika Prokuratury i oczekując na jego przybycie pobiera 
klucze od pomieszczeń Sądu (1 pokój biurowy i sala konferencyjna) i udaje się na II 
piętro/piwnice celem dokonania wstępnego sprawdzenia o czym powiadamia SDiMA. Po 
przybyciu pracownika Prokuratury wspólnie dokonują otwarcia pomieszczenia archiwum 
(piwnica) lub pomieszczeń usytuowanych na II piętrze budynku i w przypadku ujawnienia 
włamania, pracownik ochrony podejmuje interwencję, po czym powiadamia Policję i 
Dyrektora Sądu/Prokuratora Rejonowego lub innego uprawnionego pracownika, natomiast w 
przypadku fałszywego alarmu dokonują zamknięcia pomieszczeń -  po każdej interwencji 
pracownik ochrony sporządza protokół z interwencji/otwarcia pomieszczenia i zgłasza do 
SDiMA zakończenie interwencji, dezaktywuje alarm, uzbraja strefę;

c) w sytuacji opuszczenia budynku przez pracowników Sądu i Prokuratury:
-  w momencie uaktywnienia się alarmu pożarowego w pomieszczeniach Sądu w 

piwnicach, na parterze i I piętrze, pobiera ze skrzynki klucze i udaje się w potencjalne 
miejsce pożaru o czym powiadamia SDiMA, następnie dokonuje otwarcia 
pomieszczenia i w przypadku ujawnienia pożaru wzywa Straż Pożarną i podejmuje 
próbę ugaszenia pożaru, po czym powiadamia Dyrektora Sądu lub innego 
uprawnionego pracownika, natomiast w przypadku fałszywego alarmu dokonuje 
zamknięcia pomieszczenia (w sytuacji wzbudzenia alarmu w Kasie, Kancelarii Tajnej 
lub Serwerowni natychmiast powiadamia telefonicznie pracownika Kasy, Kancelarii 
Tajnej lub Informatyka i oczekując na jego przybycie natychmiast udaje się w rejon 
Kasy, Kancelarii Tajnej lub Serwerowni celem dokonania wstępnego sprawdzenia o 
czym powiadamia SDiMA; w sytuacji stwierdzenia pożaru natychmiast wzywa Straż 
Pożarną; po przybyciu pracownika Sądu wspólnie dokonują otwarcia pomieszczenia i 
w przypadku ujawnienia pożaru, pracownik ochrony podejmuje próbę ugaszenia 
pożaru wykorzystując dostępne w budynku środki i sprzęt ppoż, po czym powiadamia 
Dyrektora Sądu lub innego uprawnionego pracownika i oczekuje na przybycie Straży 
Pożarnej, natomiast w przypadku fałszywego alarmu dokonuje zamknięcia 
pomieszczeń) -  po każdej interwencji pracownik ochrony sporządza protokół z 
interwencji/otwarcia pomieszczenia, zgłasza do SDiMA zakończenie interwencji, 
dezaktywuje alarm, uzbraja strefę;

-  w momencie uaktywnienia się alarmu pożarowego w pomieszczeniach Prokuratury w 
piwnicy oraz pomieszczeń Prokuratury i Sądu na II piętrze, natychmiast powiadamia 
telefonicznie upoważnionego pracownika Prokuratury i oczekując na jego przybycie 
pobiera klucze od pomieszczeń Sądu (1 pokój biurowy i sala konferencyjna) i udaje 
się na II piętro/piwnice celem dokonania wstępnego sprawdzenia o czym powiadamia 
SDiMA; w sytuacji stwierdzenia pożaru natychmiast wzywa Straż Pożarną. Po 
przybyciu pracownika Prokuratury wspólnie dokonują otwarcia pomieszczenia 
archiwum (parter) lub pomieszczeń usytuowanych na II piętrze budynku i w 
przypadku ujawnienia pożaru, pracownik ochrony podejmuje próbę ugaszenia pożaru
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wykorzystując dostępne w budynku środki i sprzęt ppoż, po czym powiadamia 
Dyrektora Sądu/Prokuratora Rejonowego lub innego uprawnionego pracownika i 
oczekuje na przybycie Straży Pożarnej, natomiast w przypadku fałszywego alarmu 
dokonują zamknięcia pomieszczeń -  po każdej interwencji pracownik ochrony 
sporządza protokół z interwencji/otwarcia pomieszczenia i zgłasza do SDiMA 
zakończenie interwencji, dezaktywuje alarm, uzbraja strefę.

W godzinach porannych, w dniu urzędowania Sądu lub Prokuratury, pracownik ochrony 
pełniący ochronę całodobową dokonuje dezaktywacji systemu sygnalizacji włamania i 
napadu bezpośrednio przed wejściem na obszar chroniony pierwszego pracownika.

2) Partyzantów 6A. Puławy:
Budynek przy Al. Partyzantów 6A w Puławach jest rano rozbrajany i po skończonej pracy 
uzbrajany przez pracowników Sądu, a w opisanych przypadkach przez pracownika ochrony 
pełniącego ochronę całodobową w budynku przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach, a następnie:

a) w sytuacji uzbrojenia i opuszczeniu budynku przez pracowników Sądu oraz osób 
sprzątających:
- w momencie uaktywnienia się alarmu włamaniowego w pomieszczeniach Sądu, SDiMA 
natychmiast wzywa patrol, który przybywa do budynku przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach; 
następnie pracownik ochrony pełniący służbę całodobowo uzbraja budynek Sądu przy ul. 
Lubelskiej 7 w Puławach i udaje się z Gl do budynku Sądu przy Al. Partyzantów 6A o czym 
powiadamia SDiMA; pracownik ochrony pełniący służbę całodobową dokonuje rozbrojenia 
budynku, pobiera ze skrzynki klucze i udaje się w potencjalne miejsce włamania o czym 
powiadamia SDiMA, następnie dokonuje otwarcia pomieszczenia i w przypadku ujawnienia 
włamania podejmuje interwencję, po czym powiadamia Policję i Dyrektora Sądu lub innego 
uprawnionego pracownika, natomiast w przypadku fałszywego alarmu dokonuje zamknięcia 
pomieszczenia (w sytuacji wzbudzenia alarmu w Serwerowni lub pomieszczeniu Informatyka 
natychmiast powiadamia telefonicznie Informatyka i oczekując na jego przybycie udaje się w 
rejon Serwerowni lub pomieszczenia Informatyka celem dokonania wstępnego sprawdzenia 
o czym powiadamia SDiMA; po przybyciu pracownika Sądu wspólnie dokonują otwarcia 
pomieszczenia i w przypadku ujawnienia włamania, pracownik ochrony podejmuje 
interwencję, po czym powiadamia Policję i Dyrektora Sądu lub innego uprawnionego 
pracownika, natomiast w przypadku fałszywego alarmu dokonują zamknięcia pomieszczeń)
-  po każdej interwencji pracownik ochrony sporządza protokół z interwencji/otwarcia 
pomieszczenia, zgłasza do SDiMA zakończenie interwencji, dezaktywuje alarm, uzbraja 
budynek;

b) w sytuacji uzbrojenia i opuszczenia budynku przez pracowników Sądu oraz osób 
sprzątających:
- w momencie uaktywnienia się alarmu pożarowego w pomieszczeniach Sądu, SDiMA 
natychmiast wzywa patrol, który przybywa do budynku przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach; 
następnie pracownik ochrony pełniący służbę całodobowo uzbraja budynek Sądu przy ul. 
Lubelskiej 7 w Puławach i udaje się z Gl do budynku Sądu przy Al. Partyzantów 6A o czym 
powiadamia SDiMA; pracownik ochrony pełniący służbę całodobową dokonuje rozbrojenia 
budynku, pobiera ze skrzynki klucze i udaje się w potencjalne miejsce pożaru o czym 
powiadamia SDiMA, następnie dokonuje otwarcia pomieszczenia i w przypadku ujawnienia 
pożaru wzywa Straż Pożarną i podejmuje próbę ugaszenia pożaru, po czym powiadamia 
Dyrektora Sądu lub innego uprawnionego pracownika, natomiast w przypadku fałszywego 
alarmu dokonuje zamknięcia pomieszczenia (w sytuacji wzbudzenia alarmu w Serwerowni 
lub pomieszczeniu Informatyka natychmiast powiadamia telefonicznie pracownika 
Informatyka i oczekując na jego przybycie natychmiast udaje się w rejon Serwerowni lub 
pomieszczenia Informatyka celem dokonania wstępnego sprawdzenia o czym powiadamia 
SDiMA; w sytuacji stwierdzenia pożaru natychmiast wzywa Straż Pożarną; po przybyciu 
pracownika Sądu wspólnie dokonują otwarcia pomieszczenia i w przypadku ujawnienia 
pożaru, pracownik ochrony podejmuje próbę ugaszenia pożaru wykorzystując dostępne w
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budynku środki i sprzęt ppoż, po czym powiadamia Dyrektora Sądu lub innego 
uprawnionego pracownika i oczekuje na przybycie Straży Pożarnej, natomiast w przypadku 
fałszywego alarmu dokonują zamknięcia pomieszczeń) -  po każdej interwencji pracownik 
ochrony sporządza protokół z interwencji/otwarcia pomieszczenia, zgłasza do SDiMA 
zakończenie interwencji, dezaktywuje alarm, uzbraja budynek;

3) Al. Królewska 7 (lub inne miejsce w Puławach). Puławy:
Budynek przy Al. Królewskiej w Puławach jest rozbrajany w uzgodnionych godzinach i po 
skończonej pracy uzbrajany przez pracowników Sądu, a następnie:

a) w sytuacji uzbrojenia i opuszczeniu budynku przez pracowników Sądu oraz osób 
sprzątających:
- w momencie uaktywnienia się alarmu włamaniowego w pomieszczeniach Sądu, SDiMA 
natychmiast wzywa patrol, który przybywa do budynku przy Al. Królewskiej 7 w Puławach 
oraz wzywa pracownika Sądu; pracownik Sądu dokonuje rozbrojenia budynku, otwiera 
pomieszczenia i udaje się w potencjalne miejsce włamania. W przypadku ujawnienia 
włamania Gl podejmuje interwencję, po czym powiadamia Policję i Dyrektora Sądu lub 
innego uprawnionego pracownika, natomiast w przypadku fałszywego alarmu pracownik 
Sądu dokonuje zamknięcia pomieszczenia- po każdej interwencji Gl sporządza protokół z 
interwencji/otwarcia pomieszczenia, zgłasza do SDiMA zakończenie interwencji, a parcownik 
Sądu dezaktywuje alarm i uzbraja budynek;

b) w sytuacji uzbrojenia i opuszczenia budynku przez pracowników Sądu oraz osób 
sprzątających:
- w momencie uaktywnienia się alarmu pożarowego w pomieszczeniach Sądu, SDiMA 
natychmiast wzywa patrol, który przybywa do budynku przy Al. Królewskiej 7 w Puławach 
oraz wzywa pracownika Sądu; pracownik Sądu dokonuje rozbrojenia budynku, otwiera 
pomieszczenia i udaje się w potencjalne miejsce pożaru. W przypadku ujawnienia pożaru 
pracownik Sądu wzywa Straż Pożarną i podejmuje wspólnie z Gl próbę ugaszenia pożaru, 
po czym powiadamia Dyrektora Sądu lub innego uprawnionego pracownika. Natomiast w 
przypadku fałszywego alarmu dokonuje zamknięcia pomieszczenia, natomiast w przypadku 
fałszywego alarmu pracownik Sądu dokonuje zamknięcia pomieszczeń -  po każdej 
interwencji Gl sporządza protokół z interwencji/otwarcia pomieszczenia, zgłasza do SDiMA 
zakończenie interwencji, a pracownik Sądu dezaktywuje alarm i uzbraja budynek;

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik nr 2u do umowy D -  213 -1 /19

Wykaz osób

przewidzianych do wykonywania przedmiotu zamówienia 

w imieniu WYKONAWCY

(ochrona fizyczna, konwojowanie, prace techniczne i inne wchodzące w zakres 
umowy objętej procedurą D -  213 - 1/19)

Lp. Imię i nazwisko Nr wpisu na listę 
kwalifikowanych 

pracowników 
ochrony*

Podstawa dysponowania 
tymi osobami*

*- jeśli dotyczy



Załącznik nr 3u do umowy D -  213 - 1/19 
(Wykonawca może złożyć protokół według własnego wzoru, 

o ile są w nim zawarte wszystkie informacje wymagane niniejszym załącznikiem)

PROTOKÓŁ
KONSERWACJI SYSTEMU WŁAMANIA I NAPADU i SYGNALIZACJI POŻARU

Dnia......................

Wykonawca..............

Reprezentowany przez..................
Nr uprawnień........................

W obecności pracownika Zamawiającego.......................

Przeprowadził przegląd i konserwację SWiN/PPOŻ w Sądzie Rejonowym w Puławach, 
Puławy, ul. Lubelska 7/ Puławy, Al. Partyzantów 6A, Al. Królewska 7 (inna lokalizacja)

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRAC _____________________________________

Wykaz kontrolowanych urządzeń
Nazwa/opis ilość Uwagi

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenia

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik nr 4u do umowy D -  213 - 1/19 
(Wykonawca może złożyć protokół według własnego wzoru, 

o ile są w nim zawarte wszystkie informacje wymagane niniejszym załącznikiem)

PROTOKÓŁ
Z PRZEBIEGU INTERWENCJI KONTROLNEJ

Dnia....................................
Godz...................................
Pracownik Zamawiającego

Przeprowadził kontrolę przebiegu interwencji w sytuacji wzbudzenia systemu alarmowego

Lp
Dokładny opis
czynności
Zamawiającego,

Reakcja systemu
Dokładny opis 
czynności podjętych 
przez Wykonawcę

UWAGI

Należy wpisać m.in.: miejsce, sposób i dokładny czas wzbudzenia alarmu, czas i sposób reakcji systemu alarmowego, 
czas odebrania sygnału na SDiMA, czas podjazdu grupy interwencyjnej i podjęte przez nią działania, osoby uczestniczące 
w interwencji oraz inne istotne informacje

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenia

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik nr 5u do umowy D - 213 - 1/19

(Wykonawca może złożyć protokół według własnego wzoru, 
o ile są w nim zawarte wszystkie informacje wymagane niniejszym załącznikiem)

Zestawienie godzin
rozliczanych według stawek jednostkowych 

szatnia/ochrona na żądanie/ochrona po godz. 16.00* 
w lokalizacji......................................................................

Lp Data Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

RAZEM -

*- niepotrzebne skreślić


