Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn:
„Ochrona osób i mienia dla Miejskiego Centrum Kultury w Tychach w 2020 roku.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony:

1. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług ochrony osób i mienia w 2020 r. dla Miejskiego
Centrum Kultury w Tychach
2. Usługa obejmuje:
a. ochronę fizyczną imprez plenerowych i masowych w łącznej liczbie roboczogodzin 3000 - liczba
roboczogodzin oznacza iloczyn liczby osób realizujących zamówienie i liczby godzin, w czasie których
usługa jest realizowana. Zamawiający zastrzega, że liczba godzin może być mniejsza, w zależności
od ilości imprez organizowanych przez Zamawiającego. .
b. ochronę fizyczną obiektu zlokalizowanego w Tychach, przy ul. Bohaterów Warszawy 26 (siedziba
Miejskiego Centrum Kultury), w wymiarze 5 godzin dziennie, w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 16.00 do 21.00 – Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania dyspozycji zmiany
czasu rozpoczęcia realizacji usługi w danym dniu, np. z godz. 15.00 na 16.00, 17.00 lub 18.00 – po
wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy; liczba roboczogodzin oznacza iloczyn: liczby godzin pracy
dziennie x 5 dni w tygodniu x 40 tygodni w łącznej liczbie nie przekraczającej 1000 roboczogodzin,
w zależności od dnia podpisania umowy.
c. wynajem barierek ochronnych ciężkich na imprezy plenerowe wraz z ich transportem, montażem
i demontażem – liczba barierek dostosowana do wskazanej powierzchni, na której będzie się
odbywała impreza, po odbyciu wizji lokalnej z przedstawicielami MCK i uwzględnieniu ilości sprzętu
(barierek), którym dysponuje MCK; liczba metrów bieżących barierek przedłożona została w OPZ.
Zamawiający zastrzega, że liczba metrów bieżących barierek może być mniejsza, a Wykonawcy nie
będzie przysługiwało roszczenie z tytułu zmniejszenia z tej przyczyny wynagrodzenia.
d. wynajem barierek typu plettac oraz monrovia na imprezy plenerowe wraz z ich transportem,
montażem i demontażem - liczba barierek dostosowana do wskazanej powierzchni, na której będzie
się odbywała impreza, po odbyciu wizji lokalnej z przedstawicielami MCK i uwzględnieniu ilości
sprzętu (barierek), którym dysponuje MCK. Liczba metrów bieżących barierek przedłożona w OPZ
została określona na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Zamawiający zastrzega, że liczba
metrów bieżących barierek może być mniejsza, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie
z tytułu zmniejszenia z tej przyczyny wynagrodzenia..
Teren, który Zamawiający wymaga, aby był zabezpieczony przez ww. sprzęt techniczny, Zamawiający
wskazuje w planie graficznym w przypadku imprez masowych, zaś a przypadku innych imprez
i koncertów w pisemnym zleceniu.
e. zdalny monitoring obiektów MCK – zdalnym monitoringiem będą objęte 3 obiekty MCK:
- Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy,
- Klub Wilkowyje, ul. Szkolna 94, 43-100 Tychy,
- Klub Urbanowice, ul. Przejazdowa 8, 43-100 Tychy.
Do zakresu usługi należą:
- włączenie systemu sygnalizacji alarmowej Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów
Wykonawcy,
- rejestracja sygnałów z monitorowania systemu alarmowego,
- interwencja w przypadku wywołania alarmu,
- zabezpieczenie mienia i obiektu do czasu przybycia policji lub osoby odpowiedzialnej za obiekt,
- przegląd i konserwacja systemów alarmowych raz na kwartał w ww. obiektach.
UWAGA: montaż i podłączenie systemu monitoringu.
3. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od
1 kwietnia 2020 r.) do 31 grudnia 2020 r.
4. Ochrona imprez plenerowych i masowych
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Wykonawca zapewni wymaganą liczbę uprawnionych pracowników ochrony w trakcie ochrony
imprez i koncertów zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 20.03.2009 r. (Dz.U. z 2013 poz.
611 z poz. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych. Wykonywanie fizycznej ochrony imprez winno
być dokonane wyłącznie przez pracowników ochrony posiadających uprawnienia służby porządkowej
i informacyjnej. Pracownicy powinni być odpowiednio umundurowani i posiadać identyfikatory.
Wykonawca musi dysponować przewidzianymi do realizacji usługi pracownikami ochrony.
Pracownicy ochrony winni posiadać odbyte szkolenie: służba porządkowa i służba informująca.
Miejskie Centrum Kultury planuje zorganizowanie przynajmniej dwóch imprez o charakterze
masowym:
- Święto Miasta – plac „pod Żyrafą” – Tychy (czerwiec 2020 r.) – 5000 uczestników (2 dni – liczba
uczestników 5000 każdego dnia) + dod. Zabezpieczenie: 974 roboczogodziny,
- Rock na Plaży – Dzika Plaża Paprocany – Tychy (wrzesień 2020) – 12000 uczestników (1 dzień) +
dodatkowe zabezpieczenie łącznie 1356 roboczogodziny.
oraz imprez plenerowych:
- Port Pieśni Pracy – Tychy (sierpień 2020) - 2 dni, min. 210 roboczogodzin,
- Dożynki miejskie – Tychy (wrzesień 2020) – 1 dzień, 36 roboczogodzin,
- Light & Sound Festival (wrzesień 2020) – 1 dzień, min. 48 roboczogodzin,
- Jarmark Bożonarodzeniowy – Plac Baczyńskiego Tychy ( grudzień 2020) – 376 roboczogodzin.
5. Ochrona fizyczna obiektu MCK przy ul. Bohaterów Warszawy 26 w Tychach
Wykonywanie fizycznej ochrony obiektu winno być dokonane wyłącznie przez pracowników
ochrony:
- posiadających uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony,
- odpowiednio umundurowanych i wyposażonych oraz posiadających identyfikatory.
6. Rozliczenie zamówienia będzie się obywało sukcesywnie na podstawie:
a. comiesięcznych faktur uwzględniających koszt ochrony fizycznej obiektu oraz monitoringu
zdalnego,
b. faktur za wykonanie ochrony fizycznej osób podczas imprez plenerowych,
c. faktur za wynajem barier ochronnych przedłożonych przez Wykonawcę, płatnych w ciągu 21 dni od
dostarczenia faktury do siedziby do Zamawiającego.
7. Łączne zamówienie opiewa na następujące wielkości:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Rodzaj usługi
fizyczna ochrona imprez – 3000 roboczogodzin
fizyczna ochrona 1 obiektu – 1000 roboczogodzin
wynajem barierek ciężkich – łącznie: 75 mb
wynajem barierek typu plettac – łącznie: 780 mb
Wynajem barierek typu monrovia – łącznie: 500 mb
monitoring zdalny 3 obiektów – 9 miesięcy

Pozostałe ustalenia
1. Nad wykonaniem czynności pracowników ochrony Wykonawca czuwa przez swoich pracowników
kontroli.
2. Wykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie swoich pracowników również przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstw przeciwko mieniu
dokonanych na terenie obiektów wymienionych w punktach 5 oraz do niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego i organów ścigania o przestępstwie.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji na własny koszt urządzeń łączności radiowej
z systemami zamontowanymi w obiektach Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pełnej sprawności lokalnego systemu alarmowego
oraz urządzeń łączności radiowej oraz dokonywania bieżących czynności konserwacyjnych na
własny koszt.
6. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego mogą telefonicznie odwołać przyjazd grupy
interwencyjnej podając dyspozytorowi Stacji Monitorowania Alarmów wcześniej ustalone hasło.
7. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania umowy, a także po jej rozwiązaniu, do
zachowania w tajemnicy danych osobowych, sposobu ich zabezpieczenia, sposobu
zabezpieczenia budynku oraz procedur wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, do
których Wykonawca będzie miał dostęp w związku z realizacją niniejszej umowy.
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