Załącznik nr 5d
Nr sprawy: 3/USS/2019/KK

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Część nr 4:
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi monitoringu elektronicznych
systemów zabezpieczeń obiektu Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy ulicy
Glinianej 7 w Lublinie z powiadomieniem i udziałem grup interwencyjnych.

2.

Wykonawca wykonywać będzie zleconą usługę poprzez:
a) dostarczenie
i zamontowanie na własny koszt urządzeń niezbędnych do
dwutorowej transmisji sygnałów z centrali alarmowych Zamawiającego do centrum
monitoringu Wykonawcy,
b) całodobowy odbiór sygnałów alarmowych transmitowanych łączem z siedziby
Zamawiającego do centrum monitorowania Wykonawcy,
c) natychmiastowe powiadomienie osób wyznaczonych przez Zamawiającego o
wzbudzeniu sygnału alarmowego w obiekcie,
d) wysłanie grupy interwencyjnej, której czas dotarcia do siedziby Zamawiającego
(liczony od odebrania sygnału alarmowego) nie będzie dłuższy niż:
 …. minut pomiędzy godzinami 6.00 – 22.00,
 …. minut pomiędzy godzinami 22.00 – 6.00 dnia następnego oraz w dni wolne
od pracy,
e) zapewnienie serwisu i konserwacji urządzeń realizujących transmisję sygnałów
alarmowych pomiędzy siedzibami Zamawiającego i Wykonawcy na własny koszt.

3.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie obiektu Zamawiającego przez min. dwuosobową
grupę interwencyjną, wyposażoną w broń palną na amunicję ostrą i środki przymusu
bezpośredniego, w przypadku przybycia w związku z uruchomieniem systemu
alarmowego, bez wchodzenia na jego teren, do czasu przybycia przedstawiciela
Zamawiającego.

4.

W przypadku podjęcia działań przez grupę interwencyjną, wszystkie czynności będą
realizowane zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst
jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 145 poz.1221 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna
odpowiadać
ochrona
wartości
pieniężnych
przechowywanych
i
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 166 poz. 1128).

5.

Wykonawca zapewni dwutorową transmisję sygnałów alarmowych pomiędzy centralą
alarmową Zamawiającego a centrum monitoringu z wykorzystaniem dwóch z niżej
wymienionych wariantów:
a) karty SIM operatora telefonii komórkowej dostarczonej i opłacanej przez
Wykonawcę,
b) karty SIM innego z operatorów telefonii komórkowej dostarczonej i opłacanej przez
Wykonawcę,
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integracji z telefonią VOIP lub telefonią analogową, dostarczoną i utrzymywaną
przez
Zamawiającego,
d) łączem radiowym zapewnionym i utrzymywanym przez Wykonawcę.
c)

6.

Wykonawca zapewni całodobową rejestrację sygnałów alarmowych przyjmowanych z
systemu alarmowego Zamawiającego i przechowywanie ich przez okres nie krótszy niż
3 miesiące – Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do tych rejestrów.

7.

Wykonawca zapewni oznakowanie obiektu w sposób widoczny tablicami i naklejkami.

Strona 2 z 2

