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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

NA  

USŁUGI OCHRONY MIENIA NA ROK 2022 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku 

ul. Łukasiewicza 11 

09-400 Płock 

tel. 24 364 06 47 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Monitoring z interwencją: 

Usługa monitoringu polegająca na przyjmowaniu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni 

w tygodniu sygnałów transmitowanych po łączach GSM generowanych przez lokalny system 

alarmowy zainstalowany w III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Marii Dąbrowskiej w Płocku i reagowaniu na te informacje, a w szczególności: 

1. Natychmiastowe telefoniczne powiadomienie Zleceniodawcy lub osób przez niego 

wyznaczonych o sygnale alarmu. 

2. Przyjazd do monitorowanego obiektu patrolu interwencyjnego na sygnał o alarmie lub 

na wezwanie telefoniczne. Czas dojazdu od momentu załączenia się alarmu 

do czasu przybycia do obiektu grupy interwencyjnej nie może być dłuższy niż 5 minut. 

3. Kontrolowanie łączności pomiędzy obiektem a Zleceniobiorcą przynajmniej jeden raz 

w ciągu doby oraz informowanie Zleceniodawcy o brakach tej łączności. 

4. Rejestracja sygnałów przyjętych z systemu alarmowego, dokumentowanie przebiegu 

współdziałania lokalnego systemu alarmowego z systemem Zleceniobiorcy oraz 

udostępnienie na żądanie Zleceniodawcy rejestrowanej historii za okres co najmniej 

3 miesięcy. 

5. Szkolenie osób wskazanych przez Zleceniodawcę w zakresie zasad współpracy 

z Zleceniobiorcą. 

6. Ustanowienie w miejscu zdarzenia doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej 

do czasu przybycia Zleceniodawcy lub osoby przez niego wskazanej.  

7. Utrzymanie systemu alarmowego w obiekcie w stanie pełnej sprawności, 

poprzez dokonywanie odpowiednich czynności konserwacyjnych. 

8. Udostępnienie Zleceniodawcy karty SIM niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

systemu alarmowego szkoły. 

9. Monitorowanie godzin otwarcia i zamknięcia systemu alarmowego i informowanie 

Zamawiającego o odstępstwach od harmonogramu w tym zakresie. 
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Podjazdy prewencyjne: 

Codzienny, jednorazowy podjazd do szkoły oraz codzienne wykonanie obchodu wokół 

budynku pomiędzy godziną 22:00 a 06:00 grupy interwencyjnej.  

Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w rozumieniu ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r., poz. 838 

z póź. zm.). 

Oferent musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone podczas wykonywania zlecenia.  

 


