
 
Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Warunkiem świadczenia usług wymienionych w pkt 1 zapytania ofertowego jest posiadanie przez 
Zleceniobiorcę stacji monitorowania systemów alarmowych oraz przedłożenie Zleceniodawcy 

stosownej umowy podpisanej z Komendą Straży Pożarnej oraz koncesji wydanej przez MSWiA lub 

podpisanej umowy na stałą współpracę z firmą, która taką koncesję posiada.  
 

W ramach niniejszego zapytania Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przekazywanie do centrum 

alarmowego informacji o pożarze, awarii systemu, awarii zasilania, o strefie pożarowej instalacji 
sygnalizowania pożaru działającej zgodnie z zachowaniem wymogów zawartych w BZ-IV-6/44/93. 

 

Monitorowanie alarmu p.poż. w obiekcie prowadzone będzie przy zastosowaniu systemu alarmowego 

p.poż z nadzorowanego obiektu końcówkami dwudrogowo z centrum alarmowego Zleceniobiorcy oraz 
z Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Monitorowanie antywłamaniowe w obiekcie prowadzone będzie przy zastosowaniu systemu 
elektroniczno-alarmowego, tj. czujek i pilotów działających na zasadzie dyskretnego ostrzegania, 

połączonych z nadzorowanego obiektu dwudrogowo z centrum alarmowego Zleceniobiorcy. 

 

Obsługa systemu sygnalizacji polegać będzie na przyjmowaniu z podłączonego obiektu informacji 
alarmowych o włamaniu, napadzie i przekazywanie jej upoważnionym osobom, zgodnie z Umową w 

celu wysłania patrolu interwencyjnego oraz w przypadku wystąpienia tych zdarzeń, po potwierdzeniu 

ich przez grupę interwencyjną, powiadomieniu organów Policji lub innych organów porządku 
publicznego. 

 

Zleceniobiorca zapewnia Zleceniodawcy ochronę w postaci patrolu interwencyjnego , do którego zadań 
należy w szczególności: 

1) podjęcie działań na wezwanie, 

2) natychmiastowy dojazd (5-7 min) do obiektów znajdujących się w Zakopanem oraz 25 min do 

obiektów znajdujących się poza Zakopanem, 
3) potwierdzenie przyczyny wezwania do centrum monitorowania, 

4) współdziałanie z pracownikami Muzeum, 

5) podjęcie interwencji w stosunku do sprawców zdarzenia, 
6) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, 

7) zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, 

8) udzielenie informacji przybyłym na miejsce zdarzenia służbom pracowniczym Policji i Straży 

pożarnej. 
 

Zleceniobiorca oświadcza, że używa łączności radiowej i telefonicznej. 

 
Zleceniobiorca i Zleceniodawca podejmują wszelkie możliwe działania, które mogą mieć wpływ na 

bezpieczeństwo Zleceniodawcy oraz zachowują w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące 

monitorowanego i ochranianego obiektu. 
 

Zleceniodawca wskaże na piśmie osoby upoważnione z jego ramienia, które Zleceniobiorca 

zobowiązany będzie powiadomić w przypadku odebrania alarmu. 

 
Monitorowanie ochranianego obiektu odbywać się będzie w systemie 24 godzinnym. 

 

Zastrzeżenia: 
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do: 

a) Przestrzegania godzin włączania i wyłączania systemu alarmowego zainstalowanego w 

ochranianym obiekcie oraz powiadamiania każdorazowo centrum alarmowego 



 
Zleceniobiorcy o zaistniałych przypadkach wywołania przez niego fałszywego alarmu oraz 

stosowania się do instrukcji obsługi systemu alarmowego, 

b) Każdorazowego i bezzwłocznego powiadamiania Zleceniobiorcy o zmianach osób 
upoważnionych do powiadamiania w razie alarmu oraz innych przeszkodach i 

spostrzeżeniach dotyczących realizacji umowy 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do powiadomienia telefonicznego osoby umieszczonej w 
wykazie w przypadku odebrania przez centrum alarmowe sygnału alarmowego oraz 

zapewnienie jej dowozu do obiektu 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał nieodpłatnie wszelkie czynności związane z modyfikacjami 
kierunku przesyłania transmisji do centrum alarmowania. 

4. Interwencja patrolu w przypadku awarii systemu będzie objęta umową. 

 

Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca na dzień zawarcia umowy jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  

 


