Załącznik nr 1.4 do Ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Ochrona obiektu IMGW-PIB
zlokalizowanego w Koszalinie ul. Morskiej 101, 75 - 235 Koszalin”.
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)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczeniu usługi ochrony obiektu i mienia
zlokalizowanego w Koszalinie ul. Morska 101, 75 - 235 Koszalin.
Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych oraz dojazd patrolu
interwencyjnego od dnia 1 stycznia 2019 r., godz. 00:00, do dnia 31 grudnia 2019 r.
godz. 12:00.
W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni:
a) przyłączenie lokalnego systemu sygnalizacji napadu (dalej: „SSN") w obiekcie
Zleceniodawcy: Stacja Hydrologiczno — Meteorologiczna w Koszalinie
przy ul. Morskiej 101, 75 - 235 Koszalin, dalej zwanym też „obiektem
Zamawiającego", do Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego (dalej: „USI”)
poprzez zespół komunikatora wraz z oprogramowaniem, który zwany dalej będzie
„nadajnikiem"; nadajnik stanowi własność Wykonawcy (ewentualne naprawy SSN
dokonywane będą przez Wykonawcę po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
kosztorysu naprawczego),
b) całodobowy elektroniczny monitoring obiektu Zamawiającego w zakresie
powiadomienia o napadzie poprzez:
• przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z dozorowanego
SSN obiektu Zamawiającego do USI Wykonawcy,
• wysyłanie Grupy Interwencyjnej w postaci patrolu samochodowego w przypadku
sygnału alarmowego; czas dojazdu do obiektu strony określają na maksymalnie
15 minut w godzinach 7:00 – 15:00 oraz maksymalnie 10 minut w godzinach
15:00 – 7:00,
• rejestrowanie przychodzących z obiektu Zamawiającego sygnałów alarmowych
i informacyjnych oraz przechowywanie ich w formie elektronicznej przez okres
trwania umowy oraz przez okres dwóch lat po jej wygaśnięciu, nie dłużej jednak
niż przez trzy lata od daty zawarcia niniejszej umowy.
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.
Wykonawca zagwarantuje możliwość kontrolowania, co najmniej raz w miesiącu, czasu
dojazdu patrolu interwencyjnego poprzez wywołanie sygnału z SSN przez osobę
uprawnioną przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewni jeden nocny patrol z trasą przejazdu obejmującą bezpośrednią
okolicę chronionego obiektu.
Wykonawca oznaczy chroniony obiekt naklejkami/tablicami (minimum 4 sztuki)
informującymi o świadczeniu usług ochrony przez Wykonawcę.
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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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