Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Monitoring sygnałów alarmowych
oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia obiektu
IMGW-PIB w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1 w okresie 30 miesięcy”.
I.

Koordynator realizacji zadania:
Pan Adam Stypiński
tel. (22) 56 94 588
e-mail: adam.stypinski@imgw.pl
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 Adam Stypiński, tel. (22) 56 94 588, e-mail: adam.stypinski@imgw.pl

II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania sygnałów
alarmowych Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (dalej SSWiN) oraz ochrona
obiektu, osób i mienia zlokalizowanego w Borowej Górze (05-140) przy ul. Lipowej 1.
2) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
z lokalnego systemu SSWiN oraz dojazd patrolu interwencyjnego w okresie od dnia
1 lipca 2020 r. godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
4) Obiekt jest wyposażony w elektroniczne systemy zabezpieczeń (dalej ESZ) w postaci
lokalnego systemu alarmowego SSWiN.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu
tj. urządzenia nadawczego podłączenie istniejących ESZ z infrastrukturą Wykonawcy
w celu monitoringu sygnałów alarmowych z lokalnego systemu SSWiN.
6) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ww. urządzenie nadawcze w należytym stanie
technicznym i funkcjonalnym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi
za co Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (okresowe przeglądy,
serwis, wymiana podzespołów eksploatacyjnych/akumulatorów, opłata abonamentu
GSM, itp.).
7) Wykonawca zapewni realizację okresowych automatycznych testów dostarczonego
urządzenia nadawczego, poprzez wysłanie sygnału testowego do Centrum
Monitorowania Alarmów (dalej CMA) co najmniej 1 raz na 12 h.
8) Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego, nieprzerwanego, elektronicznego
monitorowania sygnałów z lokalnego systemu SSWiN, natomiast miesięczny raport
odebranych sygnałów przez CMA Wykonawcy będzie stanowił załącznik do faktury za
wykonaną usługę monitorowania. Brak załączonego do faktury raportu upoważnia
Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynikających z niej należności.
9) Wymagany czas przybycia patrolu interwencyjnego Wykonawcy:
a) w godzinach od 19.00 do 7.00 – maksymalnie 10 minut od otrzymania sygnału
alarmowego z lokalnego systemu SSWiN Zamawiającego;
b) w godzinach od 7.00 do 19.00 – maksymalnie 15 minut od otrzymania sygnału
alarmowego z lokalnego systemu SSWiN Zamawiającego.
10) Patrol interwencyjny po przyjeździe ma obowiązek podjęcia działań zmierzających
do zabezpieczenia i ochrony mienia Zamawiającego oraz osób znajdujących
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się w chronionym obiekcie, oraz zaczekać do przyjazdu osoby upoważnionej przez
Zamawiającego, którą uprzednio Wykonawca powiadomi telefonicznie o zdarzeniu.
11) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy
i odwołania alarmu za pośrednictwem ustalonego hasła, w przypadku omyłkowego lub
nieuzasadnionego załączenia się systemu SSWiN, tj. wygenerowania tzw. fałszywego
alarmu w celu odwołania przyjazdu patrolu interwencyjnego.
12) Wykonawca zagwarantuje możliwość kontrolowania raz w miesiącu, czasu dojazdu
patrolu interwencyjnego poprzez wywołanie sygnału z lokalnego systemu alarmowego
przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
13) Informacje o przeprowadzonych interwencjach w chronionym obiekcie Wykonawca
jest zobowiązany odnotować w książce raportów. Zamawiającemu przysługuje prawo
wglądu do książki raportów.
14) Wykonawca oznaczy chroniony obiekt naklejkami/tablicami (minimum 6 sztuk)
informującymi o świadczeniu usług ochrony przez Wykonawcę.
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