
Zalaczniknr 1 do siwz -zadania ochrony:

1.Zabezpieczeniemieniaprzed dzialaniamiprzestepczymi,a w szczególnoscikradzieza, wlamaniem
i innymi formamiwyprowadzeniamieniapoza strefe kontrolowana.
2. Udzielaniestosownychinformacjipetentom.
3. Ochronaprzed zaborem lub zniszczeniemwyposazeniai dokumentów.
4. Ochronakancelarii tajnej.
5. Zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom i innym osobom przebywajacym na terenie

strzezonym.
6. Nie wpuszczanie osób znajdujacych sie pod wplywem alkoholu lub srodków odurzajacych

(narkotyki).
7. Nie wpuszczanie akwizytorów,a takze osób o "podejrzanym"wygladzie.
8. Podejmowanie interwencji wobec osób zaklócajacych porzadek na terenie budynku przy ul.

Jackowskiego 18 i przyleglymparkingu wewnetrznymzgodnie z Rozp. RM z dnia 18.11.98r. w
sprawie szczególowego trybu dzialan pracowników ochrony podejmowanych wobec osób
znajdujacychsie w granicachchronionychobiektów(Dz. U. z 1998r. Nr 144poz. 933).

9. Niezwloczne informowaniegrupy interwencyjnejo naruszeniuporzadkuna terenie ochranianego
obiektu

10.Prowadzenie nadzoru nad pobieraniem i zdawaniem kluczy do pomieszczen sluzbowych i
technicznych.

11.Prowadzenieewidencjiwydawanychkluczy do pomieszczen sluzbowychi technicznych.
12.Po zakonczeniu pracy urzedu sprawdzenie wszystkich korytarzy, wyjsc i wejsc oraz

pomieszczen majac na uwadze prawidlowe zabezpieczenie obiektu pod wzgledem
bezpieczenstwa ogólnego i p/poz., jak równiez ustalenie czy na terenie obiektu nie pozostaly
osoby nieupowaznione.

13. Stalepatrolowaniewewnatrz i zewnatrz obiektuoraz miejsc o szczególnymzagrozeniu.
14.Zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki pozostawione na strzezonym terenie, mogace

zawierac ladunkiniebezpiecznedla ludzi i otoczenia.
15. Szybkiei skutecznereagowaniew przypadkachjakiegokolwiek zagrozenia.
16.Zamykaniei otwieranieobiektuo okreslonychgodzinach.
17.Po godzinachpracyurzedu- wpuszczanieosóbupowaznionychdowejscia.
18.Prowadzenie ewidencji osób przebywajacych na terenie obiektu po godzinach urzedowania

Starostwa.
19.Prowadzenie ksiazki dyzurów: wpisywanie informacji o objeciu dyzuru, o zaistnialych

zdarzeniach w trakciepelnienia sluzbyoraz o stanieprzekazywanegoobiektu.
20. Wykonywanieobchodu obiektu z czestotliwoscia nie rzadziej niz co godzine.
21. Niezwloczne informowanie upowaznionychpracowników o zaistnialych zdarzeniach na terenie

ochranianegoobiektu.
22. Niezwloczne powiadamianie przelozonych i Policji o zagrozeniach i czynach przestepczych

zaistnialych na terenie budynku i zabezpieczanie miejsca ich popelnienia do czasu przybycia
Policji.

23. Podejmowanie niezbednych dzialan prewencyjno-interwencyjnych w zaleznosci od skali
zagrozenia i potrzeb na wypadek próby wlamania, kradziezy, wtargniecia na teren obiektu,
dewastacjimienia, naruszeniaporzadku, awarii technicznych i zagrozenpozarowych.
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/~I. Wykonawcazobowi~any w terminie 7 dni od daty podpisaniaumowYzapoznac sie i stosowac
, Plan ochrony Starostwa Powiatoweeo w Poznaniu. Plan ochrony zostanie przekazany

Wykonawcyw dniu podpisania umowy.

III. Wymaeania dotvczacepracowników ochrony:

1) licencja I stopnia ochronyfizycznej;
2) poswiadczenie bezpieczenstwa upowazniajace do dostepu do informacji niejawnych

stanowiacych tajemnice sluzbowa w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie
informacjiniejawnychdo klauzuli "zastrzezone";

3) umundurowanie i wyposazenie w srodki przymusu bezposredniego zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i RozporzadzeniemRM z dnia 30
czerwca 1998 r. w sprawie szczególowych warunków i sposobów uzycia przez pracowników
ochrony srodkówprzymusu bezposredniego(Dz. U. z 1998r. Nr 89poz. 563)

4) wyposazeniew radiotelefonyi telefony komórkowe;
5) latarki.

IV. Ochrona osoby przewozacej pieniadze odbywac sie bedzie 1 raz dziennie od poniedzialku do
piatku w dni robocze (255 dni) z i do kasy Starostwausytuowanej na parterze budynku do i z siedziby
banku w centrumPoznania (Plac Wolnosci).

V. Dyzury pracowników ochrony w siedzibie Starostwa:
a) w godzinach od 7:00 do 16:00 na terenie ochranianego obiektu sluzbe pelni dwóch pracowników

ochrony,
b) w godzinach od 16:00 do 7:00 na terenie ochranianego obiektu sluzbe pelni jeden pracownik

ochrony,
c) w dni wolne od pracy (soboty i niedziele) oraz swieta dyzurpelni jeden pracownik ochrony.

VI. Pracownicyochronyzobowi~ani sa prowadzic:
1) Ewidencj~ osób przebywaja~ych na terenie Starostwapo uplywie regulaminowego

czasu pracy.
2) Ewidencj~ kluczy do pomieszczentechnicznych

VII. Grupa interwencyjno- operacyjnadzialajacana syenal.
Sily:
1) dwóch pracowników ochrony wyposazonych w bron palna, i srodki
bezposredniego;
2) oznakowanesamochody.

przymusu

Srodki:
1) Oznakowany pojazd (pojazdy).
2) Srodki la~znosci (radiotelefony).
3) Latarki.
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OFERTA

Nazwa oferenta ,......................................
Siedziba oferenta ,....
Nr tel/fax ..............................................................................................................................

sklada oferte dla Zarzadu Powiatu Poznanskiego z siedziba w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 w
przetargu nieograniczonym na swiadczenie uslugi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa
Powiatowegow Poznaniu..

Cena oferty wynosi' zl netto
zl VAT

zl brutto

(slowniebrutto: )

zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Ilosc posiadanych grup interwencyjnych sztuk
Deklarowany czas przybycia grupy interwencyjnej minut

1. Usluge swiadczycbedziemy od dnia 1.04.2005r. do dnia 31.03.2006r.
2. Oswiadczamy,ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze

wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen orazprzyjmujemywarunkiw niej zawarte;
3. Oswiadczamy,ze spelniamywarunki udzialu w postepowaniuokreslone wart. 22 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówienpublicznych(Dz. U. Nr 19,poz. 177z póznozm.);
4. Oswiadczamy,ze uwazamy sie za zwiazanychniniejszaoferta na czas wskazanyw SIWZ.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia,zobowiazujemysie do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanymprzez zamawiajacego.
6. Oferta zostala zlozona na stronachpodpisanych i kolejnoponumerowanych

od nr do nr ..............
7. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach

od do stanowiatajemnice przedsiebiorstwaw rozumieniuprzepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwejkonkurencji i jako takie nie moga byc ogólnieudostepnione.
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Cena netto za l m- Cena netto za 1 m-c Wartosc netto Cena brutto oferty za
c uslugi ochrony ochrony osoby oferty za l-m-c Podatek VAT calosc przedmiotu
osób i mienia przewozacej swiadczenia
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zamOWlema

...... ......... ............. pieniadze ochrony osób i ( za okres 1 roku)
mienIa oraz

ochrony osoby
przewozacej

pieniadze



8. Integralnaczesc oferty stanowianastepujacedokumenty:**
II .......
2/..................................................

..........................

lupelnomocnieniprzedstawicieleoferenta!

Uwaga:*
Niepotrzebne skrslic

** Jezeli dolaczanesa odpisy dokumentówlub ich kopie, to musza byc oneposwiadczoneprzez
Wykonawce za zgodnosc z oryginalem
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WYKAZ ZAMÓWIENZREALIZOWANYCHPRZEZ OFERENTAW CIApU
OSTATNICH 3-LAT ODPOWIADAJAt:YCHCHARAKTEROWININIEJSZEGO

ZAMÓWIENIAI O PORÓWNYWALNEJWARTOSCI.

r
Nazwa i adres Wykonawcy ........
.........................................................................................................................................

L.p. Rodzaj i zakres Zamówienia Calkowita
wartosc

Termin
realizacji

Nazwa zamawiaja~ego

Do niniejszegozestawienia oferent zobowiazanyjest dolaczyc dokumentypotwierdzajace,ze
zamówieniazostaly zrealizowanez nalezyta starannoscia

"""""""""""""""""""""""""""'"

/Podpis upowaznionegoprzedstawicielaWykonawcy/
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pieczec firmowa oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTE;PUJA~ DO UDZIALUW POSTE,OW ANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGOW TRYBIEPRZETARGUNIEOGRANICZONEGONA

SWIADCZENIEUSLUGI OCHRONY OSÓBI MIENIAW BUDYNKUSTAROSTWA
POWIATOWEGO

W POZNANIU

Oswiadczam ze:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladaja obowiazekposiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomiczneji finansowejzapewniajacejwykonanie zamówienia;
4) nie podlegamwykluczeniuz postepowaniao udzielenie zamówienia.

Z postepowaniao udzieleniezamówieniawYkluczasie:

1) wykonawców,którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciempostepowaniawyrzadzili szkode
niewykonujac zamówienia lub wykonujacje nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte
wykonaniejest nastepstwemokolicznosci,za które wykonawcanie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców,w stosunkudo których otwarto likwidacje lub których upadloscogloszono;
3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie

spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzjiwlasciwegoorganu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;

5) spólkijawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku
z postepowaniemo udzielenie zamówienia,przestepstwoprzekupstwa,przestepstwoprzeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;
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6) spólkipartnerskie, których partnera lubczlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniemo udzielenie zamówienia,przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagnieciakorzyscimajatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwopopelnionew celu osiagnieciakorzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnionew celu osiagnieciakorzysci majatkowych; .

9) podmioty zbiorowe,wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia,na podstawie
przepisów o odpowiedzialnoscipodmiotówzbiorowychza czyny zabronionepod grozbakary;

10) wykonawców,którzy nie spelniajawarunków udzialu w postepowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1pkt 1-3.

2. Z postepowaniao udzieleniezamówieniawyklucza sie równiez wykonawców,którzy:
1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub

poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych
czynnosci, z wyjatkiem autorów miejscowychplanów zagospodarowaniaprzestrzennego,jezeli
przedmiotem postepowania o udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z
miejscowychplanów zagospodarowaniaprzestrzennego,sporzadzonychprzez tych autorów;

2) zlozyli nieprawdziweinformacjemajace wplyw na wynik prowadzonegopostepowania;
3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów

potwierdzajacychspelnianietych warunków;
4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lubnie zgodzili sie

na przedluzenieokresu zwiazaniaoferta.

o.. o oooooo.""," o...........

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)
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