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Zał' I do Zapytania ofeftowego z dn' 25'II'2020r'

oPIs i zAKREs ZAMÓWIENIA

do zapytania ofeftowego:
_ Składowego z obsługą pońierni przy ul. Radomskiej
,,Na dozór i ochronę mienia Terminalu Przeładunkowo
23d w Elblągu wraz z obsługą parkingu niestrzezonego dla samochodów cięzarowych na Terminalu przy ul.
Radomskiej 23d w Elblągu:

- codziennie w godzinach 16.00 - 8.00 oraz całodobowo w weekendy l święta tj. razem:
6744,OO godz, w roku 2O2L".

L. opis term inalu przeładunkowo-składowego:
Powierzchnia: -5,0ha; magazyn pow. 1.440mŻ wraz z budynkiem biurowo-socjalnym o pow. IL7,50m2;
wiata: L440mŻ; pońiernia: 15,30m2; dwa nabrzeza.
Teren ogrodzony, brama wjazdowa wrazze szlabanem elektrycznym.
Na terminalu prowadzone są prace przeładunkowe oraz składowanie i magazynowanie towarów.
Na terenie terminalu funkcjonuje parking dla samochodów cięzarowych /opisany w pkt 3/.
Terminal ma charakter ,,zamknięty" - obowiązuje system przepustek i zezwoleń wjazdów
na zasadach

-

określonych przez Zamawiającego'
Funkcjonowanie termin'alu szczegółowo określają: Instrukcje, Regulaminy, Zarządzenia Dyrektora Spółki.

2, opis wymogów dotyczących dozorowania i ochrony na Terminalu:
1/. Wykonawca musi posiadać koncesję na wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.
2/' Wykonawca musi zapewnić na posterunku - minimum jedną osobę na posterunku
w godz. 16.00 -8.0O.
3/' Wykonawca musi dołączyc do oferty na udzielenie zamówienia: Instrukcję - procedury pracYt sposób
prowadzenia dozoru pracownika słuzb dozoru i ochrony Terminalu (a w szczegó|ności: zakres obowiązków
pracownika pełniącego słuzbę, wykaz przewidzianych dokumentów, prowadzonych ewidencji, itp.)
4/' Wykonawca, który otrzyma zamówienie ma obowiązeĘ W terminie do 30 grudnia zaŻ}', dostarczyć
wykaz osób, które będą pełniĘ słuzbę ochrony na Terminalu a W Ęm: imię, nazwisko, telefon do kontaktu

oraz grafik pracy na sĘczeń Ż02lr.

Wykonawca musi wyznaczyć osobę ,,kierownika" sprawującego nadzór nad osobami wyznaczonymi do
pełnienia słuzby dozoru i ochrony na Terminalu; podać imię, nazwisko, telefon do kontaktu oraz telefon
awaryjny obsługiwany całodobowo przez Wykonawcę.
Wykonawca. ma obowiązek na koniec kazdego m-ca przedstawić Zamawiającemu grafik pracy służby dozoru i
ochrony

-

na nadchodzący miesiąc.

5/. Wykonawca musi zapewnić pracownikom słuzby dozoru i ochrony na Terminalu niezbędne i wymagalne
środkiochronY oraz inny niezbędny sprzęt, umozliwiający prawidłową pracę; m.in.:- radiotelefon; - telefon
komórkowy; - latarkę; - lornetkę, itp'
6/. Pracownicy pełniąry słuzbę ochrony na Terminalu, zobowiązani są do prowadzenia rejestru - ewidencji
rncydentów wraz z ich opisem, oraz sposobem działania, który będzie kazdorazowo po zaistniałym
incydencie przekazywany pracownikowi Zamawiającego, odpowiedzialnemu za nadzór nad ochroną oraz
porządkiem na Terminalu.

7l'

Pracownicy pełniący słuzbę dozoru iochrony na Terminalu, zobowiązani są do przestrzegania

i

stosowania istniejących regulaminów, instrukcji, zarządzeń Dyrektora Spółki Zamawiającego obowiązujących
na Terminalu oraz innych poleceń doĘczących wykonania Zamówienia - wydanych przezZamawiającego.
B/. W ramach potrzeby i zgodnie z obowiązującymi przepisami w Ęm zakresie, pzewiduje się, iz pracownicy
słuzby dozoru i ochrony w godzinach swojego posterunku, mają obowiązek przeprowadzać kontrolę osób
przy wejściui wyjściuz obiektu, kontrolę pojazdów, kontrolę załogi statków /na podstawie i zgodnie z
procedurami firmy świadczącejusługę dozoru i ochrony/.

3 opis Niestrzeżonego parkingu dla samochodów ciężarovvych:

z możliwościąpozostawienia samochodu osobowego W relacji wymiennej
(tj.TIR - osobowy; osobowy-TlR).
Parking płatny dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych wg cennika Zamawiającego.
Całodobowy parking dla Tir-ów

Sprzedaz biletów - kasa fiskalna. Kasę fiskalną wrazz przeszkoleniem pracowników zapewnia Zamawiający.
odpowiedzialność za prawidłową sprzedaz biletów, powierzoną gotówkę, powierzone mienie ponosi
Wykonawca - w czasie trwania swojej słuzby. Wykonawca musi zapewnić obsłudze parkingu ,,pogotowie
kasowe" - celem wydawania reszĘ klientom parkingu /w roku 20Ż0 była to kwota 200,00złl'
|Przedaż z parkingu rozliczana będzie raz w tygodniu, na odrębnie ustalonych zasadach.
Srednia miesięczna gotówkowa sprzedaŻy biletów w roku 2020 wynosiła ok. 3.500 - zł lbruftol'
Ilośćsprzedawanych biletów w wymiarze miesięcznym w roku 2020 wynosiła ok. 60 szt.
Funkcjonowanie i obsługę parkingu określają: Instrukcje, Regulaminy, Zarządzenia Dyrektora Spółki.
W roku 20ŻIr' - firma będzie obsługiwałaparking w godzinach 16.00 - B.00 tj. 16 godzin na dobę.
o godzinie 16.00 przejmie od pracownika ZPME gotówkę z utargu w godzinach B'00 -16.00, a następnie o
godz. B.00. przekaze w takiej samej formie gotówkę z utargu ze swojej zmiany. Przejęcie gotówki musi być
potwierdzone pisemnie, przez obie strony w umówionej wcześniejformie. Dodatkowo pracownik dozoru ma
obowiązek wykonywanie codziennych - o godz. 23.55 - rapońów dobowych.

4. fnformacje dodatkowe:

-

Zamawiający przekazuje Wykonawcy protokolarnie nieruchomości wraz

z

niezbędnymi obowiązującymi

Instrukcjami i Regulaminami.
- Do świadczenia zamawianej usługi Zamawiający przekaże Wykonawcy budynek pońierni'

Wykonawca ponosi koszĘ z Ęrtułu zub/tYch mediów przez pracowników słuzb dozoru
wyznaczonej kwocie ryczałtu w wysokości: 280,00 zł + YAr, w wymiarze miesięcznym.

i

ochrony, w

Wykonawca zapewni obsłudze ochrony: umeblowanie, materiały biurowe, środkihigieny
osobistej oraz środki czystości.

Zamawiający dostarczy środkiczystości i higieniczne do pomieszczenia ogólnodostępnego tj. pomieszczenia
sanitarnego.

Za codzienną esteĘkę i porządki pomieszczeń pońierni, przyległego pomieszczenia sanitarnego
terenu wokół budynku portierni odpowiada Wykonawca.

ZamawiającY raz

w miesiącu przeprowadzi kompleksowe porządki w caĘm budynku portierni, na

oraz

własny

koszt.

- Zamawiający zapewni sprawne funkcjonowanie i naprawę urządzeń, które będą powierzone Wykonawcy do
prawidłowego świadczenia usługi /m.in.: szlaban elektryczny, kasa fiskalna, terminal płatniczy/ dzwonek
elektryczny/ pod warunkiem, iż uszkodzeń nie dokona Wykonawca.
W przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą urządzeń, za powstałe szkody i naprawę
odpowiada Wykonawca.
Wykonawca w ramach umowy będzie ewidencjonował pobór energii elektrycznej przez jednostki pływające i
cum ujące przy nabrzeżach'

