Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony do 4 konwojów papierów wartościowych oraz do 16 konwojów
pieniędzy w ciągu jednego miesiąca włącznie z transportem z banku do obiektu oraz z obiektu do banku na
terenie Warszawy (ok. 5 km). Usługa będzie realizowana zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego
(w tym, co do terminu wykonania każdorazowej usługi).
Terminy:
Termin rozpoczęcia usługi: 2 stycznia 2022 r.
Termin zakończenia usługi: 31 grudnia 2023 r.
Szczegóły usługi:
1. Ustala się następujące wymagania dotyczące konwojowania i ochrony przewożonych walorów pieniężnych:
1). Konwój wykonywany jest przez przynajmniej jednego pracownika ochrony, z zastrzeżeniem warunków
określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2016 r., poz. 793 z
późn. zm. ), zwanym dalej ,,rozporządzeniem’’ ;
2). Konwój odbywa się na trasie Urząd - bank – pomieszczenie kasowe w siedzibie Urzędu,
3). Konwój odbywa się na trasie siedziba Urzędu – bank – pomieszczenie kasowe w siedzibie;
4). Konwój z banku do siedziby Urzędu będzie się odbywał przy pomocy pojazdu Wykonawcy,
dostosowanego do transportu papierów wartościowych/pieniędzy (zgodnie z obowiązującymi w zakresie
przepisami).
Konwojowanie wartości pieniężnych w obrębie jednej jednostki pieniężnej określonej w rozporządzeniu o
którym mowa w pkt. 1
5). Wykonawca w trakcie wykonywania umowy poniższej umowy będzie posiadał ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie ochrony
mienia i osób na sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości min. 20 000 EUR.
2. Usługa konwojowania będzie szczegółowo zlecana przez Zamawiającego telefonicznie na 24 godziny przed
wykonaniem świadczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Zamawiający zastrzega prawo zlecenia usługi konwojowania na pięć godzin przed wykonaniem świadczenia
- maksymalnie do 6 razy w ciągu miesiąca.
4. Podpisując umowę, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności: kwot przewożonych pieniędzy, trasy i godziny
przejazdu, organizacji ochrony fizycznej i technicznej, taktyki wykonywanego transportu, ilości transportu, ich
wyposażenia itd.
5. Przy podpisywaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginały do wglądu oraz kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
1). Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej,
2). Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
3). Ważną polisę OC.

