Załącznik nr 1.3 do Ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Ochrona obiektu IMGW-PIB
zlokalizowanego w Słupsku ul. Młyńska 1A, 76 – 200 Słupsk”.
I.

Koordynator realizacji zadania.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w sprawie uzgodnienia z Wykonawcami
terminu i sposobu przeprowadzenia wizji lokalnej jest:
• Pan Krzysztof Daszko
tel. (58) 62-88-249
krzysztof.daszko@imgw.pl

II.
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia
zlokalizowanych w Słupsku, ul. Młyńska 1A, 76-200 Słupsk.
Usługa będzie świadczona od dnia 4 stycznia 2019 r., godz. 00:00, do dnia
31 grudnia 2019 r. godz. 12:00.
Ochronie podlega budynek biurowy DSPO Gdynia Sekcji w Słupsku, ul. Młyńska 1A,
76-200 Słupsk oraz budynek garażowy na sprzęt przeciwpowodziowy wchodzący
w skład przedmiotowej nieruchomości wraz z przylegającymi do nich ogrodzonymi
obszarami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
Obiekt winien zostać objęty systemem zabezpieczeń Wykonawcy, na który
składać się będzie:
a) lokalny system alarmowy składający się z:
• cyfrowej centrali alarmowej i podłączonych do niej manipulator (szyfrator,
klawiatura), 6 bezprzewodowych czujek dymu, 4 przewodowe czujki dymu,
4 przewodowe czujki ruchu,
• system powiadamiania (moduł GSM),
• radiolinia antynapadowa,
• 2 piloty antynapadowe (zasięg pilota minimum 100 metrów w terenie otwartym),
• sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (wraz z zasilaniem awaryjnym),
• zasilacze systemu alarmowego (wraz z zasilaczem awaryjnym),
b) system monitoringu CCTV składający się z:
• 6 stacjonarnych kolorowych kamer sieciowych IP, dzień/noc z promiennikiem
podczerwieni i obiektywem 3,6-12mm, klasa przynajmniej 2.0 Mpx, oświetlacz IR
30 metrów, obudowa zewnętrzna do kamer,
• 1 rejestratora cyfrowego do wszystkich kamer z pamięcią dyskową zapewniającą
zapis materiału minimum 30 dni i możliwością zgrania zapisu na pamięć przenośną
USB, wyjście monitorowe HDMI/VGA,
• funkcji umożliwiającej Zamawiającemu obserwację na bieżąco zapisu obrazu
ze wszystkich 6 kamer.
W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni podłączenie istniejących
narzędzi technicznych (25 czujek ruchu, 2 syreny alarmowe) do zainstalowanego przez
Wykonawcę lokalnego systemu alarmowego.
Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygnałów
z zainstalowanego na obiekcie lokalnego systemu alarmowego.
W przypadku braku możliwości monitorowania sygnałów z lokalnego systemu
alarmowego, Wykonawca obejmuje chroniony obiekt dozorem fizyczny do przyjazdu
osoby upoważnionej przez Zamawiającego, którą uprzednio Wykonawca powiadomi
telefonicznie o zdarzeniu.
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9) Wykonawca będzie monitorował poprawność uzbrojenia lokalnego systemu alarmowego
w ustalonych godzinach a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powiadomi
Zamawiającego telefonicznie o zdarzeniu.
10)
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie użytkowania lokalnego
systemu alarmowego.
11)
Wymagany czas przybycia patrolu interwencyjnego Wykonawcy:
a) w godzinach od 15.00 do 7.00 – maksymalnie 10 minut od chwili uruchomienia
lokalnego systemu alarmowego;
b) w godzinach od 7.00 do 15.00 – maksymalnie 15 minut od chwili uruchomienia
lokalnego systemu alarmowego,
12)
Grupa interwencyjna po przyjeździe ma obowiązek podjęcia działań, zmierzających
do zabezpieczenia i ochrony mienia Zamawiającego oraz osób, znajdujących
się w chronionym obiekcie, oraz zaczekać do przyjazdu osoby upoważnionej przez
Zamawiającego, którą uprzednio Wykonawca powiadomi telefonicznie o zdarzeniu.
13)
Wykonawca zagwarantuje możliwość kontrolowania, co najmniej raz w miesiącu,
czasu dojazdu patrolu interwencyjnego poprzez wywołanie sygnału z lokalnego systemu
alarmowego przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego.
14)
Wykonawca zapewni jeden nocny patrol z trasą przejazdu obejmującą bezpośrednią
okolicę chronionego obiektu.
15)
Wykonawca oznaczy chroniony obiekt naklejkami/tablicami (minimum 6 sztuki)
informującymi o świadczeniu usług ochrony przez Wykonawcę.
III.

Ogólne wymagania wykonania usługi.
1) Patrol interwencyjny powinien składać się z co najmniej 2 pracowników ochrony,
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
2) Załoga patrolu interwencyjnego musi być wyposażona w środki przymusu bezpośredniego.
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