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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
I. Wykonawca będzie świadczył usługę przez 36,5 miesiąca - w terminie od 16.11.2017 

r. do 30.11.2020 r. 
II. Wykonawca będzie świadczył usługę ochrony mienia Uniwersytetu Wrocławskiego - 

dwóch obiektów:  
Obiekt 1: połączone budynki przy ul. Uniwersyteckiej 22-26, ul. Kuźniczej 46 

i ul. Więziennej 8-12,  
Obiekt 2: budynek przy ul. Szewskiej 49,  

realizowaną w formie: 

1. bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na: 
a) stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych 

w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, tj. monitorowaniu 
sygnałów lokalnych systemów alarmowych, znajdujących się w dwóch w/w 
obiektach, 

b) ochronie doraźnej, tj. podjazdach grup interwencyjnych, 
2. zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń  

i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia, tj. 
nadajników radiowych/GSM (2szt.). 

III. Świadczenie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy przez Wykonawcę polega 
na: 

1. dostawie i montażu dwóch (2) nadajników radiowych/GSM, sygnalizujących 
zagrożenie chronionego mienia, 

2. monitorowaniu sygnałów lokalnych systemów alarmowych, tj. przyjmowaniu 
sygnałów z lokalnych systemów alarmowych i  przekazywaniu odpowiadających tym 
sygnałom informacji przedstawicielom Zamawiającego, 

3. podejmowaniu interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum 
monitorowania z lokalnego systemu alarmowego, w czasie do 5 minut w nocy (od 
godz. 22:00 do  godz. 06:00) i do 15 minut w dzień (od godz. 6:00 do godz. 22:00), 
w postaci podjazdu nieuzbrojonej grupy interwencyjnej, tzn. patrolu 
zmotoryzowanego, przygotowanego i wyposażonego do podjęcia bezpośredniej 
interwencji mającej na celu oddalenie zagrożenia bądź usunięcie już istniejącego 
naruszenia chronionego mienia lub dostępu do tegoż, ujęcie sprawców szkody, 
zabezpieczenie śladów w przypadku popełnienia czynu zabronionego na chronionym 
terenie. Grupa interwencyjna będzie się składała z wystarczającej liczby osób do 
wykonania zadania, jednakże zawsze będzie to nie mniej niż dwie osoby posiadające 
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Interwencja trwać 
będzie do przyjazdu przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zostanie 
poinformowany o interwencji niezwłocznie po przybyciu grupy  interwencyjnej na 
miejsce. 

4. Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych oraz gotowość grupy 
interwencyjnej do przyjazdu i podjęcia interwencji będzie odbywać się w systemie 
całodobowym. 

5. Koszt demontażu nadajników (2 szt.) należy wliczyć w cenę oferty. 
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowych kontroli prawidłowości działania 

systemu alarmowego poprzez uruchomienie próbnego alarmu 1-2 razy w miesiącu. 


