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Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze zaprasza do żłożeniaoferty na:
,,Ochronę osób i mienia oraz obiektu Filharmonii Dolnośląskiej.rł,Jeleniej Górze''

1.ZAMAWrAJĄCY
Filharmonia Dolnośląskarł, Jeleniej Górze
uI. Piłsudskiego 60
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 38 160. fax 75 75 38 163
w§.rł,. fi lharmon ia, jgora.p]

2. TR\aB

UDZIELEMA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest w Ębię zap}tania ofefiowego, na pod§tawie art. 4 pkt 8 usta$y
z dnia 29 .07 .2004r . Prawo zamół,ień publicznych.
3,

oPIs PRZEDMIOTU ZAMóW]ENIA

Przedmiotem zamówieniajest całodobowa ochrona osób i mienia oIaZ obiektu Fi]hannonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 60.
2. Ochrona osób i mięnia ręalżoł,a[a jęst w formie bezpośredniej,całodobowej ochrony
ftzyczlej przez pracorłników ochJony we wszystkie dni robocze i dni wolne od pracy.
W przypadku zagrożenia pracownik ochrony korżysta ze \ł.sparcia grupy interwenc)jnej.
3. ochrona obięktu urykon}-\łana jest przez jednego pracownika ochrony na unianie, na
posteruŃu
pomieszczenie pracowników ochrony żnajduje się plzy węjściu do
Filharmonii od ul. Piłsudskiego 60, posterunku obchodowym _ kory.tarze i pomie§zcz€nia na
poszczególnych kondygnacjach. Prowadzenie ocblony zewnętrznej poprzez obsęrwację za
pomocą §)stemu lelewizj i przeml slowej,
4. Plzedmiot zarnó\łienia obejmuje:
1) kompleksorłą ocbronę fizyczną osób i mięnia na telenie całego obiektu Zamarł iającego,
2) monitorowarrie zainstalowanych ł, obiekcie Zamawiającego elektronicznych systemów:
p.poż,. napadu i włamania oraz telewizji przemysłorłej,
3) sprawdzanie prawidłowościzamknięcia drzwi i oken po opuszcżeniu chr.onionego obięktu
przez osoby uprawnione do przebl,wania najego terenie (lracownicy, intęresanci, słuchacze),
4) nadzorowanie i kontlolowanię ruchu osobowego pracownikórł, i intęresantó\ł,
5) zapobiegaIrie zakłóceniom porządku publicznego na tęrenie obięLlu oraz powiadamianie
1.

stĄm

wyznczonego pracownika Zamawiającego

o

zdalzeniach powodujących nanrszenie

poĘądku,
6) informowanie $Tznaczonego pracovnika Zamawiającego oraz właściwychsłuZb
w przypadku stńerdzenia w cbronion}łn obiekcie awarii, włamania lub pożalu lub innych
zdarzeń oraz podejmowanie podstawowych działń zabezpieczający cbt,
7) przyjmowanie i wydańanie kluczy do pomieszczeń oraz plowadzenie odpowiedniej
ewidencji,

8) obsługę centrali telefonicznej po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni rłolne od
pracy,
9) zglaszanle zarnawiającemu wszelkich brŃów lub narusżeń odnośnie stanu zabezpieczenia
ochranianego obiektu,

l0)

zgłaszanie Zamawiającemu \łszyslkich stwierdzonych nieprawidłowości mających

1łpł}§,na bezpieczeństwo osób i mienia,
5. Wykonawca po§iada własną grupę interwencyjną \ł}Tosażoną w sprzęt łączności
bezprzewodowej, której zadaniem będzie, w przypadku żgłoszę.Dia za1rożeńa lub potrzeby
$,sparcia, dotarcie do obiektu Zamawiającego, w czasie nie dłuzsz}m niż 15 ninut od
momentu otźymania zgłoszetia.
6. Wykonawca zobońąZanyjest do kontrolowania pracowników oclrrony minimum jeden raz
w tygodniu w godzinach popofudniov,o-nocnych, a także w dniach wolnych od pracy
Zamawiaj ącego.
7. Wykonawca na własny koszt lł}?osaży obiekt i pracowników ochlony w:
1) przycisk napadowy zainstalowany w pomieszczeniu ochrony, połączony bezpośrednio
z miejsco\ł)m centum monitoringu Wykonawcy,
2) mobilny przycisk napadorły połączony bezpośrednio z miejscowym cęntnrm monitolingu
Wykonawcy,
W}posżenie zainstalowane przez Wykonarłcę stanowi jego własnośći po zakończeniu
umowy zostanie przez Ńego zdemontowane.
8. w}magania dotyczące pracorłników ochrony:
1) pracorłłricy ochrony wyposażęni są w rrmundurowanie i ideDtyfikatory imiennc,
2) praco\łnik ochony \łTposażonyjest w przenośne środki łączności,
3) praco\łnik ochrony wyposażonyjest w mobilny przycisk napadowy,
4) pracownik ochrony powinien być przeszkolony w żakresie przestrżeganja przepisów oraz
żasad bezpieczeństwa i higieny placy, a także przepisów przecirłpożarowych
5) pracownik ochrony powinien być przeszkolony w zakesie ob§ługi systemów sygna]izacji
alarmu pożanr, napadu i włamania oraz tęlęwizji przemysłowej,
9. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pracownikom Wykonawcy lłydzielone, odrębnę
pomieszcżenię Z telefonem.
l0. Zamawiający zaleca przeplowadzenie wizji lokalnej w swojej siedzibie, po uprzednim

telefoniczn}m uslaleniu terminu
technicznęgo tel.'l5 75 38 ll'L
4.

z

Kźysztofem Sobieralskim kierownik działu

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

w},rhagany termin realizacji żamówienia: od dnia 01 stycznia 2015r, do dnia

ż0l5r
5.

31

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej żostanie dokonany według kryteńum: cena brutto
I0oyo
6.

gnrdnia

DOKUMENTY
1.

wlpełniony formularz oferty

-

waga

koncesja rłydana przez Ministra spraw Wewiętrznych i Administracji na prowadzenie
działahościgospodarcżej w zakesie ochrony osób i mienia - k§ęrokopia potwieldzona za
zgodność prżeż Wykonawcę,
3. opłacona po]isa, a w przypadku jej bmłu inny dokument, potwieldzający, że wykona\\,cajest
ubezpi€czony od odpowiedzialności clrvilnej w zakesie prowadzonej dżiała]ności
z włączeniem odpo*,iedzialności za wykonywaną usługę, będącą przędmiotem zamó$ienia
na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1,000.000,00 zł (słownie|jederr mi]ion złotych 00/100) na
.jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia kserckopia potwierdzona za żgodność
z oryginałem pżeżWykonawcę,
2.

MIEJSCE ORĄZ TERMIN SKŁADANLĄ OFERT
ofeńę traleźy złożyćw formie pi§emnej na załącżonym fomularzu ofe.towym w
7.

siedzibie

Zamawiającegol

Filhłrmonia Do|noślą§ka w J€leniej Górze
58-500 Jelenia GóIa uI. Pilśudskiego 60
§ekretariat - w godzinach: 8:00 - 15|00 - poniedżiaIek - piątek
Termin złożeniaofeń: do dnia 17 grudzień 20l4r. do godziny 10:30
Wykonawca pożo§taje żWiążanyofertą przez okres 30 dni od daty Wyznaczonej na złożenie ofert,
8.

PoZo§TAŁE INFoRMACJE
1, Wykonawcy nie przysługują Zadne środki odwoławcze.
2,

Nie dopuszcza się możli\łościskładanja ofeń częściowychi wariantowych.

3. osobą do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zama\łiającego jest Pan

sobieralski _ tęl. 75 75 38

l77

Krzysżof

