
Etap II - część II

Dozór i  ochrona mienia  Gminy  Płock,  tj.  działek  nr  ewid.:  999/8 (część),  999/5,
998/2, 999/10, 997/7 (część), 1055, 484/35 (część), 484/36 obręb 8 oraz 1/10
(część),  1/13  (część)  obręb  11  przy  ul.  Nabrzeże  im.  Stanisława  Górnickiego
i ul. Rybaki  (załącznik nr 1) 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest   świadczenie usług w zakresie  dozoru i ochrony mienia  Gminy
Płock, tj. działek nr ewid.: 999/8 (część), 999/5, 998/2, 999/10, 997/7 (część), 1055, 484/35
(część),  484/36  obręb 8  oraz  1/10  (część),  1/13  (część)  obręb  11  przy  ul.  Nabrzeże  im.
Stanisława Górnickiego i ul. Rybaki  (załącznik nr 1). 
        

a) Usługa będzie realizowana całodobowo przez operatorów centrum monitoringu we
współdziałaniu z patrolami interwencyjnymi,

 b)  Usługa będzie polegała na:
• prowadzeniu całodobowej selektywnej obserwacji obrazów z  9 zainstalowanych na

obiekcie kamer,
• dysponowaniu patrolami interwencyjnymi,
• zapewnieniu  przesyłu  obrazu  z  kamer  za  pośrednictwem  stałego  łącza

internetowego z publicznym adresem IP o prędkości upload min. 40 Mbit/s – 2
szt.,

• niezwłocznym powiadamianiu właściwych służb (straż pożarna, pogotowie, policja)
w przypadku wystąpienia potencjalnego niebezpieczeństwa lub stwierdzenia jego
zaistnienia (tj. próba podpalenia, wystąpienie nieszczęśliwego wypadku, awarii),

• w  uzasadnionych  przypadkach  na  niezwłocznym  powiadamianiu  patrolu
interwencyjnego,  przy  czym ilość  wezwań musi  być  nieograniczona i  nie  może
powodować  wzrostu  kosztu  obsługi.  Interwencja  patrolu  ma  dotyczyć  takich
zdarzeń jak: usiłowanie lub dokonanie włamania, kradzieży, napadu, dewastacji,
zakłócenia porządku i spokoju, spożywanie alkoholu poza miejscami, gdzie jest to
dozwolone,  oraz zabezpieczanie zniszczonego mienia i zminimalizowanie skutków
dewastacji  lub  awarii.  Czas  reakcji  patrolu  interwencyjnego  nie  powinien
przekraczać 15 minut  od momentu zgłoszenia,

• niezwłocznym  powiadamianiu właściwych służb Zamawiającego lub odpowiednich
służb miejskich w przypadku zaistnienia awarii instalacji elektrycznej, wodnej lub
kanalizacyjnej, 

• zapewnieniu dedykowanego numeru alarmowego czynnego 24 godziny na dobę,
• prowadzeniu  stałego  nadzoru  nad  uzyskanymi  z  systemu  danymi  wraz  z

prowadzeniem szczegółowego rejestru zgłoszeń,
• archiwizowaniu zgłoszonych zdarzeń i przechowywaniu ich przez okres 3 miesięcy

od dnia nagrania  w  uzgodnionym z Zamawiającym formacie, a po upływie tego
terminu ich usuwanie,

• zgrywaniu na życzenie Zamawiającego, materiałów mogących stanowić dowód w
sprawie;  łącznie  z  montażem  i  cyfrową  obróbką  zgranego  materiału  oraz
przekazaniem ich odpowiednim służbom (w przypadku wystąpienia zgłoszenia)  w
terminie 3 dni od dnia przekazania pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

• konserwacji kamer,
• bezpłatnej naprawie uszkodzonych elementów systemu,
• całkowitym  ubezpieczeniu systemu,
• nieograniczonej liczbie interwencji 2-osobowego patrolu interwencyjnego.

c)  Dopuszcza się możliwość korzystania z pomocy patroli interwencyjnych innych
agencji ochrony.

         2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie: 
od zakończenia realizacji etapu I do 31 grudnia 2021 r. 



 


